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Autoimmune  hemolytic anemia (AIHA) เปนโรคที่

เม็ดเลือดแดงของผูปวยมีอายุสั้นกวาปกติ เนื่องจากถูกทำาลายโดย

แอนติบอดีที่ตนเองเปนผูสรางขึ้น (autoantibody) อันเปนผลมา

จากความผิดปกติของกลไกการเกิดภูมิตานทานของรางกาย  การ

ทำาลายเม็ดเลือดแดงมีผลทำาใหผูปวยเกิดภาวะซีดและมีอาการตางๆ 

จากภาวะนี้ ความรุนแรงของโรคมีความแตกตางกันตั้งแตยังไมมี

อาการ มีอาการนอย จนถึงมีอาการมากซึ่งทำาใหเกิดอันตรายตอผูปวย 

ผูปวยบางรายไมจำาเปนตองไดรับเลือด แตสำาหรับผูปวยที่มีการ

ทำาลายเม็ดเลือดแดงอยางรุนแรงจนเกิดภาวะซีดอยางมาก  การ

ใหเลือดในผูปวยกลุมนี้จึงเปนสิ่งจำาเปน

แตการจัดหาเลือดใหผูปวย AIHA มิใชเปนสิ่งที่งายสำาหรับผูที่

ปฏิบัติงานธนาคารเลือด เพราะในเลือดผูปวยมีทั้ง autoantibody 

เม็ดเลือดแดงถูกจับดวย autoantibody และบางรายอาจมี 

alloantibody รวมดวย สิ่งเหลานี้มีผลทำาใหธนาคารเลือดพบปญหา 

ไดหลากหลายในการจัดเตรียมเลือดใหผูปวย ไดแก ปญหาจาก

การทำา ABO grouping, Rh typing, antibody screening 

และ antibody identification ที่สำาคัญคือการเลือกเลือดที่มี

ความปลอดภัยมากที่สุดใหแกผูปวย

ชนิดของautoantibodyในAIHA

Autoantibody ที่พบในผูปวย AIHA แบงออกไดตามคุณสมบัติ

ของการเกิดปฏิกิริยาเปน 2 ชนิดคือ cold และ warm reactive 

autoantibodies ซึ่งนอกจากการเกิดปฏิกิริยาจะแตกตางกันแลว 

ยังมีความแตกตางกัน ทั้งปญหาที่พบในการตรวจทาง serology  

การจัดหาเลือดและการรักษา

ColdReactiveAutoantibodies(Coldautoagglutinins)

Cold type AIHA  พบไดประมาณรอยละ 18 ของผูปวย 

AIHA มีทั้งชนิดที่เปน benign และ pathologic disease เชน 

Cold Hemagglutinin Disease (CHD), Paroxysmal Cold  

Hemoglobinuria (PCH) และ Cold AIHA related to Infection 

ซึ่งเกิดภายหลังการติดเชื้อ Mycoplasma pneumoniae หรือ 

Infectious mononucleosis ผูปวยกลุมนี้สวนใหญมักไมมีความ

จำาเปนที่ตองใหเลือดยกเวนกรณีที่มีการทำาลายเม็ดเลือดแดงอยาง

รุนแรง

Cold autoagglutinins มีคุณสมบัติเปน IgM ทำาปฏิกิริยา

ไดดีที่อุณหภูมิ 4 ำซ. แตมีบางรายที่เกิดปฏิกิริยาไดที่อุณหภูมิหอง 

(20-24 ำซ.)  หรือที่อุณหภูมิ 25-31 ำซ. และมี titre ต่ำากวา 64  

แตถาเปนชนิดที่เกิดภายหลังการติดเชื้อแลวมักมี titre สูงมาก

สำาหรับ specificity ของ cold autoagglutinins พบวาสวนมาก

เปน anti-I ซึ่งทำาปฏิกิริยากับ adult red cells แตไมทำาปฏิกิริยากับ 

cord blood ซึ่งมี i แอนติเจนเปนสวนใหญ  มีสวนนอยที่พบเปน 

anti-i  มีรายงานการพบ anti-Pr ดวยแตนอยมาก  นอกจากนี้

ยังพบ anti-H และ anti-IH ในคนหมู A
1
 หรือ A

1
B ได  ซึ่ง 

anti-H ที่พบนี้ทำาปฏิกิริยาไดดีกับหมู O และ A
2
 ซึ่งมี H แอนติเจน

มาก แตกตางจาก anti-H ที่พบใน Bombay blood (O
h
) ซึ่งเปน 

alloantibody ที่ทำาปฏิกิริยาไดดีที่อุณหภูมิ 4-37 ำซ.  กับเม็ดเลือด

แดงทุกหมูที่มี H แอนติเจนแตไมเกิดปฏิกิริยากับเม็ดเลือดแดง

ชนิด O
h
 เทานั้น   สำาหรับ anti-IH เปน cold autoagglutinins  

จะทำาปฏิกิริยากับเม็ดเลือดแดงที่มีทั้ง I และ H แอนติเจน จึงเกิด

ปฏิกิริยาไดดีกับหมู O และ A
2
   ความแตกตางระหวาง anti-H 

และ anti-IH คือความแรงของการเกิดปฏิกิริยากับ O i cord 

blood, O i adult cells และ O I adult cells

ปญหาและการแกปญหาที่เกิดจากColdAutoagglutinins

การตรวจทางหองปฏิบัติการธนาคารเลือดของผูปวย cold type 

AIHA อาจพบปญหาที่เกิดจาก cold autoagglutinins ไดหลาย

ประการโดยเฉพาะเมื่ออานผลที่อุณหภูมิหองหรือที่อุณหภูมิต่ำา  ทั้งนี้

ขึ้นกับความแรงและอุณหภูมิที่เกิดปฏิกิริยาของแอนติบอดีซึ่งถามี 

titre สูงมากอาจพบ spontaneous agglutination ในหลอด

เลือดผูปวยที่สงมาใหธนาคารเลือด บุคลากรของธนาคารเลือดจึง

ควรรูถึงปญหาและแนวทางแกไขเมื่อตรวจเลือดผูปวยโรคนี้  ปญหา 

และแนวทางแกไขประกอบดวย

ABOgrouping

 ปญหา พบ ABO discrepancy เนื่องจากมี false positive 

reaction ในการทำา cell grouping (slide method) เมื่อใช 

serum-suspended red cells ทำาปฏิกิริยากับ anti-A และ anti-B 

ทำาใหอานผลเปนหมู AB

บทบรรณาธิการ
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 การแกปญหา

- ทำาการตรวจซ้ำาโดยลางเม็ดเลือดแดงดวย NSS 1-2 ครั้ง

กอนการทดสอบ

- ถาไดผลคงเดิม ลางเม็ดเลือดแดงดวย warm NSS กอน 

การทดสอบ

- ถายังไมไดผล ใช thiol reagents (dithiothreitol) เพื่อ

มิใหเกิด autoagglutination

- กรณีที่มี spontaneous agglutination ควรอุนหลอด

เลือดผูปวยไวที่อุณหภูมิ 37 ำซ. กอนนำามาตรวจ

- การตรวจหมูเลือด ABO ตองทำาทั้ง cell และ  serum 

grouping เสมอ ถาทำาเฉพาะ cell grouping อาจแปล

ผลหมูเลือดผูปวยผิดเปนหมู AB ทำาใหผูปวยไดรับเลือด

ผิดหมูได

 ปญหา พบ ABO discrepancy  ในการทำา serum grouping 

ทำาใหอานผลเปนหมู O

 การแกปญหา

- ทำาการตรวจซ้ำาโดยใช autoadsorbed serum ทำาปฏิกิริยา

กับ standard A, B, O cells และ autologous cells

Rh(D)typing

 ปญหา พบ false positive reaction เมื่อทดสอบเม็ดเลือด

แดงผูปวยกับ high-protein anti-D

 การแกปญหา

- ทำาการตรวจซ้ำาโดยลางเม็ดเลือดแดงดวย warm NSS  

กอนการทดสอบ

- ถายังไมไดผล ใช thiol reagents เชนเดียวกับกรณี ABO 

grouping 

- ปจจุบันพบปญหานี้นอยลงเพราะ standard anti-D ที่

ใชเปน monoclonal หรือ monoclonal รวมกับ low-

protein anti-D

 ปญหา พบ false positive reaction ในการทำา weak D test 

(IAT) เนื่องจาก cold autoagglutinins กระตุน complement 

และมีการจับของ C´ ที่ผิวของเม็ดเลือดแดง  ดังนั้นเมื่อใช clotted 

blood sample และทำา IAT โดยใช polyspecific antihuman 

globulin  reagent ซึ่งมี anti-C3 จึงเกิดปฏิกิริยาขึ้น

 การแกปญหา

- ใช EDTA blood แทนการใช clotted blood

- ใช monospecific anti-IgG ในการทำา weak D test 

และเมื่อทำา red cell  phenotyping ของหมูเลือดระบบ

อื่นๆ ที่ตองใชวิธี IAT เชน หมูเลือดระบบ Kidd, Duffy 

และ Kell เปนตน

DirectAntiglobulinTest(DAT)

 ปญหา พบ false positive result เมื่อใช clotted blood 

sample และ polyspecific antihumanglobulin reagent

 การแกปญหา

- ใช EDTA blood และ monospecific antihuman 

globulin  reagent

AntibodyDetectionandIdentification

เนื่องจาก cold autoagglutinins ทำาปฏิกิริยาไดดีที่ 4 ำซ. และ

ที่อุณหภูมิหอง ดังนั้น จึงอาจตรวจไมพบ ถาใน routine tests 

ไมอานปฏิกิริยาที่อุณหภูมินี้  แตสำาหรับที่ 37 ำซ. ถึงแมวา cold 

autoagglutinins ไมเกิดปฏิกิริยา แตมีการกระตุน complement 

และมีการจับของ C´ ที่ผิวของเม็ดเลือดแดง ดังนั้นเมื่อใช polyspecific 

antihuman globulin reagent จึงมีการจับกลุมของเม็ดเลือดแดง

เนื่องจาก anti-C3d นอกจากนี้การใช enzyme-treated cells จะ

ทำาใหปฏิกิริยาแรงขึ้นทั้งที่อุณหภูมิหอง 37 ำซ. และ IAT

ปญหาที่สำาคัญคือผูปวยอาจเคยไดรับเลือดหรือเคยตั้งครรภมากอน

และมี alloantibody รวมดวย แตธนาคารเลือดไมสามารถตรวจพบ

ไดดวย routine tests ที่ใชอยู เพราะ autoantibody มีความแรง

มากและเกิดปฏิกิริยากับ panel cells ทุกหมายเลขรวมทั้งกับเม็ด

เลือดแดงของตนเองทำาใหแปลผลไมได ดังนั้นเพื่อเปนการปองกัน

มิใหผูปวยเกิดอันตรายจากการไดรับ incompatible blood ธนาคาร

เลือดจึงควรเพิ่มวิธีการตรวจพิเศษเพื่อแยกเอา autoantibody ออก  

แลวจึงตรวจหาชนิดของ alloantibody ตอไป ไดแก

1. การทำา IAT ดวย monospecific antihuman globulin  

reagent เพื่อตัดปญหาการตรวจพบปฏิกิริยาของ cold 

autoagglutinins ที่ antiglobulin phase

2. การทำา autoadsorption เพื่อแยก cold autoagglutinins 

ออกจากซีรัมหรือพลาสมาผูปวย แลวจึงนำามาตรวจซ้ำา

เพื่อหาชนิดของ alloantibody ตอไป

3. การทำา prewarming tests โดย warm  เม็ดเลือด

แดงและซีรัมที่แยกออกจากกันแลวที่ 37 ำซ. กอนนำา

มาทำาการทดสอบ  เพื่อเปนการปองกันมิใหเกิดการ 

กระตุน C´และการที่ C´ จับที่ผิวของเม็ดเลือดแดง  

ดังนั้นถามี alloantibody ซึ่งทำาปฏิกิริยาที่ 37 ำซ. จะเกิด

ปฏิกิริยากับ panel cells ที่มีแอนติเจนชนิดเดียวกัน 

ทำาใหบอก specificity ของ alloantibody ได โดยไมมี

การรบกวนจากปฏิกิริยาของ cold autoagglutinins   

แตการทำา prewarming tests มีขอเสียคือการอุน 

ซีรัม หรือพลาสมาที่ 37 ำซ. อาจทำาให alloantibody ที่

มีความสำาคัญทางคลินิก weak ลง ทำาใหตรวจไมพบ
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ได รวมทั้งไมควรทำาในกรณีที่ผูปวยไดรับเลือดมาแลว

ภายใน 3 เดือน หรือมีประวัติการไดรับเลือดที่ไมชัดเจน

4. การทำา autologous adsorption ในกรณีที่พบวา 

cold autoagglutinins มีความแรงมากและตองการ

ตรวจหาวามี alloantibody ที่ทำาปฏิกิริยาที่อุณหภูมิ 

หองรวมดวยหรือไม วิธีนี้ใชเม็ดเลือดแดงของผูปวยทำา

ปฏิกิริยากับซีรัมของตนเองที่อุณหภูมิ 4 ำซ. การแยก 

autoantibody ที่มีความแรงมากออก อาจตองทำา 

adsorption หลายครั้ง จึงควรใช enzyme-treated 

red cell เพื่อใหสามารถจับ autoantibody ออกไดมาก

ขึ้น แตตองตรวจสอบกอนวา alloantibody ที่คาด

วาจะมีไมถูกทำาลายดวย enzyme ไมควรใชวิธีนี้ใน

กรณีที่ผูปวยไดรับเลือดมาแลวภายในเวลา 3 เดือน 

เชนเดียวกัน

CompatibilityTesting

การทำา crossmatch พบปญหาไดเชนเดียวกับการทำา antibody 

screening และ antibody identification เพราะผูปวยมี autoanti-I 

ซึ่งจะทำาปฏิกิริยากับ I แอนติเจนที่มีอยูบนเม็ดเลือดแดงของทุก

คน การทำา crossmatch จึงควรใช prewarmed serum หรือ 

autoadsorbed serum หรือ allogeneic adsorbed serum และ

ใช monospecific antihuman globulin  reagent

การเลือกเลือดใหผูปวย

ถึงแมวาสวนใหญผูปวย cold type AIHA มักไมตองการ

เลือดยกเวนจำาเปน ธนาคารเลือดตองพยายามมองปญหาและหา

ทางแกปญหาดังไดกลาวมาแลว ปญหาที่ยากที่สุดคือการตรวจ

หาและบอกชนิดของ alloantibody ที่อาจมีรวมดวยกับ cold 

autoagglutinins  เพื่อจะไดเลือกเลือดที่ไมมีแอนติเจนชนิดเดียว

กับ alloantibodyนั้นได   อยางไรก็ตามผูปวยกลุมนี้สวนใหญมี

โอกาสไดรับเลือดที่ใหผลบวกกับ autoantibody ที่มีอยู  เพราะ

ธนาคารเลือดไมสามารถหาเลือดที่เขากันไดหมดทุกขั้นตอนของการ

ทดสอบ  นอกจากนี้ในผูปวยกลุมที่เปน pathologic disease 

และตองการเลือดในการผาตัดซึ่งจำาเปนตองใช hypothermia การ

อุนเลือดดวยเครื่อง blood warmer ที่ไดมาตรฐานเปนสิ่งจำาเปน

WarmReactiveAutoantibodies

Warm type AIHA (WAIHA) พบไดประมาณรอยละ 70 

ของผูปวย AIHA  อีกรอยละ 12 เกิดจาก drug-induced AIHA  

พบวารอยละ 80 ของ WAIHA เกิดจากมีแอนติบอดีชนิด IgG  

(subclass 1 และ 3) จับที่ผิวของเม็ดเลือดแดงและทำาใหเกิด 

hemolysis  มีผลใหเกิดภาวะซีดในผูปวย ซึ่งมีความรุนแรงแตก

ตางกันและทำาใหผูปวยอาจตองไดรับเลือดทดแทน  แตมีบางรายที่

พบวามีทั้ง IgG และ complement หรือมีเฉพาะ complement 

จับที่ผิวของเม็ดเลือดแดงเทานั้น สาเหตุของโรคมีทั้งชนิดที่เปน 

idiopathic ไมพบสาเหตุ หรือเปน secondary จากโรคตางๆ เชน 

SLE, Lymphoproliferative disease และ CA Ovary เปนตน 

ผูปวยบางรายเปนชนิด nonhemolytic WAIHA ซึ่งธนาคารเลือด

ตรวจพบความผิดปกติเมื่อมีการขอเลือดสำาหรับการผาตัด

Warm autoantibodies ซึ่งสวนใหญเปน IgG ทำาปฏิกิริยา

ไดดีดวย antiglobulin test ถาใช saline-IAT มักไมเกิดปฏิกิริยา

ภายหลังการ incubate ที่ 37 ำซ. แตถามีการใส reagent ที่เปน 

agglutination potentiator รวมดวยอาจตรวจพบปฏิกิริยาที่ 

37 ำซ. ได  แอนติบอดีชนิดนี้สามารถกระตุน complement และ

การใช enzyme test ทำาใหปฏิกิริยาแรงขึ้น สำาหรับ specificity 

ของ autoantibodies มักพบวาเปนแอนติบอดีของระบบ Rh  แตมี

รายงาน specificity ชนิดอื่นๆ ดวย

ปญหาและการแกปญหาที่เกิดจากWarmReactiveAutoantibodies

Warm autoantibodiesทำาใหเกิดปญหาไดเชนเดียวกับ cold 

autoagglutinins แตการแกปญหาที่พบจะยุงยากและใชเวลา

มากกวา ทั้งนี้เพราะแอนติบอดีชนิดนี้ทำาปฏิกิริยาไดดีที่ 37 ำซ. และ 

IAT  เชนเดียวกับ alloantibody ที่มีความสำาคัญทางคลินิกซึ่ง

อาจมีอยูรวมดวย ธนาคารเลือดจึงตองการทั้งเวลาและบุคลากรที่

มีความรูความชำานาญในการแกปญหาและจัดหาเลือดให  ปญหา

และแนวทางการแกไขประกอบดวย

ABOgrouping

มักไมพบปญหาในการทำา cell และ serum grouping เนื่องจาก 

warm autoantibodies ทำาปฏิกิริยาที่ 37 ำซ.

Rh(D)typing

ปญหา อาจพบปญหาจาก false-positive Rh typing 

(direct agglutination)ถาเม็ดเลือดแดงของผูปวยถูก coat 

ดวย warm autoantibodiesและใช high-protein anti-D ซึ่ง

มี agglutination potentiator รวมดวย

การแกปญหา

- ถาใช high-protein anti-D  ในการทดสอบ จะตองใช 

Rh control รวมดวย ซึ่งจะตองใหผลลบเสมอ จึงจะแปล

ผลผูปวยได

- ปจจุบันใช monoclonal anti-D ซึ่งเปน low-protein 

reagent จึงพบปญหานี้ไดนอยมาก

ปญหา กรณีการอานผลที่อุณหภูมิหองใหผลลบ ไมสามารถทำา 

weak D test ตอได เพราะผูปวยWAIHA มี IgG  autoantibody  

จับที่ผิวของเม็ดเลือดแดง จึงทำาใหมี positive DAT

การแกปญหา
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- ทำา Rh control  รวมดวย ซึ่งจะตองใหผลลบจึงแปล

ผลการทดสอบได (อาจใช matched diluent หรือ 6% 

albumin แทน Rh control)

- แยก autoantibody ออกกอนการทดสอบดวยวิธี EDTA 

/ glycine acid (EGA method) และทำา Rh control 

รวมดวย

- ทำา rosette test ซึ่งไมตองใช antiglobulin test ในการ

ทดสอบ เชนเดียวกับการตรวจกรองหา fetal-maternal 

hemorrhage

- ไมจำาเปนตองทำา weak D test  เพราะถึงอยางไรผูปวยตอง

ไดรับเลือด Rh negative อยูแลว

Directantiglobulintest

ปญหา ผูปวยสวนใหญ (95%) จะมีผล positive DAT เมื่อ

ใช polyspecific antihuman globulin reagent เนื่องจากเม็ด

เลือดแดงถูก coat ดวย IgG (20%) ดวย IgG และ complement 

(67%) และดวย complement (13%) แตมีผูปวยสวนนอยที่ใหผล  

negative DAT ทั้งๆ ที่มี IgG และ / หรือ complement จับที่

ผิวเม็ดเลือดแดง

การแกปญหา

- ตรวจหา IgG molecule ดวยวิธีที่มีความไวกวา antiglobulin 

test ไดแก gel test และ flow cytometry ซึ่งสามารถ

ตรวจพบ IgG จำานวนนอยได คือ 200 และ 30-40 IgG 

molecules ตอ red cells ตามลำาดับ

- ใช monospecific antihuman globulin reagents ใน

การทำา DAT

Antibodydetectionandidentificationofautoantibodies

เนื่องจากผูปวย WAIHA อาจมี alloantibody รวมอยูกับ 

autoantibody โดยเฉพาะอยางยิ่งถาผูปวยเคยไดรับเลือดหรือมีการ

ตั้งครรภมากอน การสอบถามประวัติผูปวยจึงเปนสิ่งจำาเปนสำาหรับ

การตรวจหา alloantibody  และอธิบายสาเหตุที่มี positive DAT   

ถาผูปวยไมเคยมีประวัติดังกลาวแสดงวานาจะเปน autoantibody  

แตถามีแสดงวาอาจมี alloantibody รวมกับ autoantibody ดวย  

นอกเหนือจากการตรวจในซีรัมผูปวยแลว การทำา elution test 

เพื่อตรวจหาชนิด antibody ที่จับที่ผิวเม็ดเลือดแดงเปนสิ่งจำาเปน  

แตบางครั้งการตรวจอาจใหผลแตกตางกันได เชน ตรวจพบ anti-e  

ในซีรัม  แตไมสามารถตรวจพบไดใน eluate เพราะใหผลบวก

กับทุก panel cells

นอกจาก autoantibodies ใน WAIHA มี  Rh specificity 

แลว ยังมีรายงานการพบ specificities อื่นๆ ดวย เชน autoanti-U, 

-Wrb, -Ena, -Kp b, -Vel และ -Ge แตการเลือกเลือดที่ไมมีแอนติเจน

เหลานี้ใหผูปวยไมแนวาเม็ดเลือดแดงที่ใหจะมีอายุเทาปกติ  ทั้งนี้

เพราะถูกทำาลายไดอยางรวดเร็วดวย autoantibodies เชนเดียว

กับการทำาลายเม็ดเลือดแดงของตนเอง

Detectionandidentificationofalloantibodies

ในกรณีที่ผูปวย WAIHA มี autoantibodies ที่มีความแรงมาก

จนไมสามารถแปลผลปฏิกิริยาในการทำา antibody identification 

ได ควรใชวิธีตางๆ ชวยในการตรวจหา alloantibodies ดังนี้

	การเปรียบเทียบความแรงระหวาง DAT และ IAT  ถาพบวา 

IAT มีความแรงกวา DAT แสดงวานาจะมี alloantibody 

ดวย แตถา DAT มีความแรงกวา IAT ไมสามารถสรุปได  

แตวิธีนี้ใชไมไดถาผูปวยมีทั้งผลของ DAT และ IAT ที่แรง

มากเทากัน 

	ในการทำา antibody identification ถา autoantibody มี

ความแรงนอยกวา alloantibody อาจเห็นปฏิกิริยาระหวาง  

alloantibody กับ panel cells ที่มีแอนติเจนชนิดเดียวกัน

ไดแรงกวาปฏิกิริยาที่เกิดจาก autoantibody

	การทำา dilution technique ถา autoantibody มีความแรง

นอยกวา alloantibody เมื่อทดลองเจือจางซีรัมผูปวยเปน 1:2 

หรือ 1:3 หรือ 1:4 แลวทดสอบซ้ำาโดยเลือกใช dilution ที่ตรวจ

ไมพบ autoantibody ในการทำา antibody identification  

อาจตรวจหา ชนิดของ alloantibody ได แตวิธีนี้ไมสามารถ

ตรวจพบ alloantibody ไดทั้งหมด

	การทำา warm autoadsorption ที่อุณหภูมิ 37 ำซ. เพื่อ

แยก autoantibody ออกกอน แลวจึงนำา autoadsorbed  

serum ไปตรวจหาชนิดของ alloantibody วิธีนี้ควร treat 

เม็ดเลือดแดงผูปวยกอนดวย reagents เชน ZZAP หรือ 

chloroquine diphosphate หรือ EDTA / EGA เพื่อใหสามารถ

จับ  autoantibody ออกไดมากขึ้น แตการทำามีขอควรระวัง

คือกรณีที่ผูปวยซีดมากอาจมีเม็ดเลือดแดงไมมากพอ  หรือ

ผูปวยเคยไดรับเลือดภายใน 3  เดือน รวมทั้ง alloantibody 

ถูกเจือจางลงในระหวางการทำาจนตรวจไมพบได

	ในกรณีที่ผูปวยไดรับเลือดภายใน 3 เดือน ไมสามารถทำา 

warm autoadsorption ได และไมไดตรวจ red cell 

phenotype มากอน ควรทำา allogeneic adsorption ดวย 

selected cells 3 ชุด (R
1
R

1
, R

2
R

2
 และ rr) ซึ่งมีแอนติเจนแตก

ตางกัน ภายหลังการทำา adsorption จึงสามารถตรวจหาชนิด 

alloantibody ได แต ถารูชนิด red cell phenotype ของ

ผูปวย ใหใช selected cells ที่มีแอนติเจนเหมือนผูปวยใน

การทำา adsorption

สรุป  ในการเตรียมเลือดที่ปลอดภัยใหแกผูปวย AIHA  ธนาคาร
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เลือดอาจพบปญหาไดหลายประการ บุคลากรของธนาคารเลือดจึง

ควรมีความรูและสามารถแกไขปญหาที่พบ  สามารถจัดหาเลือด

ที่ปลอดภัยที่สุดใหแกผูปวย  รวมทั้งพยายามตรวจหาชนิดของ 

alloantibodies  ที่อาจมีรวมดวยในผูปวยที่มีประวัติการไดรับเลือด

หรือตั้งครรภมากอน เพราะการใหเลือดชนิด least incompatible 

ที่ตรวจแลววาไมมีแอนติเจนชนิดเดียวกับ alloantibodies ในผูปวย  

เปนการลดความเสี่ยงของการให incompatible blood ได  แมวา 

survival ของเลือดอาจสั้นกวาปกติก็ตาม ที่สำาคัญคือ เมื่อพบปญหา

เหลานี้ ธนาคารเลือดจะตองรายงานใหแพทยทราบ เพื่อจะไดใหการ

รักษาตางๆ ที่เหมาะสมระหวางการรอเลือดที่ธนาคารเลือดเปนผูจัด

หาให  ในการใหเลือดจะตองทำาดวยความระมัดระวัง  ธนาคารเลือด

ควรแบงเลือดแทนการใหทั้งถุง  มีการใหเลือดอยางชาๆ พรอม

กับมีการเฝาระวังเพื่อจะไดใหการแกไขและการรักษาปฏิกิริยาที่

อาจเกิดขึ้นจากการแตกของเม็ดเลือดแดงที่ใหนอกเหนือจากการ

แตกของเม็ดเลือดแดงตนเอง
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