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ความสําคัญของการตรวจกรองและตรวจชนิดแอนติบอดีของหมูโลหิต
พิมลเชี่ยวศิลป
ศูนยบริการโลหิตแหงชาติสภากาชาดไทย

การปฏิบตั งาน
ิ หากเราทราบถึงคุณประโยชนหรือความ
สําคัญของงานนัน้ ๆจะทําใหปฏิบตั ได
ิ ดวยความตัง้ ใจทีจะ
่
ใหงานนีออก
้ มาไดผลดีหากประสบปญหาหรืออุปสรรค
ใดๆก็มีกําลังใจทีจะ
่ หาสาเหตุแกไขหรือเอาชนะอุปสรรค
นัน้ ๆได
แอนติบอดีของหมูโลหิ
 ตหมายถึงแอนติบอดีตอหมู
โลหิตระบบตางๆนอกเหนือจากระบบABOจึงมีชือ่ เรียก
ไดวาunexpectedantibodyหรือirregularantibodyไดแกแอนติบอดีของระบบLewisMNssRh
และอื่นๆซึ่งอาจเกิดขึ้นไดตามธรรมชาติกลาวคือไม
ทราบถึงตัวกระตุน ทัง้ ทีไม
่ เคยรับโลหิตหรือตัง้ ครรภจึง
พบไดในโลหิตผูบริ
 จาคบางรายหรือผูป ว ยทีเพิ
่ ง่ มาขอรับ
โลหิ ต เป น ครั้ ง แรก บาง ราย ซึ่ ง เรี ย ก ว า  naturally
occuringantibodyกับชนิดที่เกิดจากการถูกกระตุน
โดยการไดรับโลหิตหรือตั้งครรภหรือเด็กไดรับแอนติ
บอดี จาก มารดา ตั้ ง แต อยู ใน ครรภ โดย ผ า น ทาง รก
แอนติบอดีทีเกิ
่ ดขึน้ โดยวิธนีี ้ เรียกวาalloimmune antibody
ดังนัน้ จึงจําเปนตองตรวจแอนติบอดีในโลหิตบริจาค
ผูป ว ยทีจะ
่ รับโลหิตหญิงตัง้ ครรภเด็กทีมี่ อาการตัวเหลือง
หลังคลอด(hemolyticdiseaseofthenewborn
หรือHDN)โดยตรวจdirectantiglobulintestของ
ลูกและindirectglobulintestของแมหรือผูป ว ยที่มี
ปฏิกริ ยิ าacutehemolysisจากการไดรบั โลหิตเปนตน
เพราะสามารถใชชวยวินจิ ฉัยภาวะดังกลาวตามเหตุผลที่
กลาวไดเมือ่ วินจิ ฉัยไดถูกตองแพทยก็จะสามารถใหการ

ดูแลรักษาผูป ว ยไดถูกทาง
การตรวจแอนติบอดีเปนการตรวจกรองเพือ่ บอกวา
มีหรือไมมีแอนติบอดีโดยใชredcellsหมู Oคนเดียว
หรือ ประมาณ 2 - 3 คน รวม กัน แลว แต กรณี เปน ตัว
ทดสอบใหครอบคลุมชนิดของแอนติเจนทีมี่ ความสําคัญ
ทางคลินิกทั้งหมดซึ่งถาใหผลบวกควรตองตรวจตอไป
ดวยการใชpanelของredcellsหมู Oจํานวน10-12
cellsซึ่งทราบชนิดของแอนติเจนระบบตางๆของred
cellsแตละเซลลทัง้ ชุดซึง่ เมือ่ ทดสอบกับซีรมั แลวทําให
ทราบชนิดของแอนติบอดีความแตกตางของการตรวจ
กรองและการตรวจชนิดของแอนติบอดีบางหมูโลหิ
 ตอยู
ที่ redcellsที่ใชในการตรวจเทานัน้
การตรวจแอนติบอดีหรือการตรวจชนิดแอนติบอดี
ของหมูโลหิ
 ตอาจใชหลายเทคนิคเพือ่ ชวยใหเห็นปฏิกริ ยิ า
ได ดีขึ้น ไดแก วิธี indirect antiglobulin test วิธี
enzymeวิธี gelและวิธี solidphaseเปนตนสําหรับ
ในบานเราก็มีการใชเทคนิคตางๆเหลานี้ในศูนยบริการ
โลหิตฯและธนาคารเลือดของโรงพยาบาลตางๆ
การตรวจใหทราบชนิดแอนติบอดีจะมีความสําคัญ
มากในกรณีผูป ว ยทีต่ องไดรบั โลหิตเพราะสามารถเลือก
โลหิตทีไม
่ มีแอนติเจนทีตรง
่ กับแอนติบอดีมาทําcrossmatchการใชผลcrossmatchnegativeอยางเดียว
อาจไมเพียงพอเนือ่ งจากบางครัง้ unitทีมี่ แอนติเจนชนิด
heterozygousจะใหผลบวกออนกวาชนิดhomozygousหรืออาจใหผลออนมากจนตรวจไมพบแตเมือ่ ให
ไปแลวผูป ว ยอาจเกิดdelayedhemolytictransfusion
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reactionไดนอกจากนี้การทราบชนิดของแอนติบอดี
ทําใหธนาคารเลือดสามารถวางแผนการ จัดหาโลหิตที่
เขากันไดใหผูป ว ยพรอมทัง้ สามารถกําหนดเวลาไดวาจะ
หาไดเมือ่ ใดหรือจากทีใด
่ ทัง้ นี้ ขึน้ กับชนิดของแอนติบอดี
ทีผู่ ป ว ยมีซึง่ มีความยากงายในการหาโลหิตใหผูป ว ยแตก
ตางกันถาเปนชนิดทีหา
่ ไดยากในประเทศอาจตองติดตอ
ขอความรวมมือจากศูนยบริการโลหิตของประเทศตางๆ
ซึง่ ศูนยบริการโลหิตฯมีระบบเครือขายทีจะ
่ ติดตอใหได
กรณีผูปวยภาวะautoimmunehemolyticanemiaที่ตองไดรับโลหิตการตรวจกรองและตรวจชนิด
แอนติบอดีจะชวยใหทราบวานอกจากมีautoantibodyแลวยังมีแอนติบอดีตอหมูโลหิตระบบใดอีกหรือ
ไมทําใหสามารถเลือกโลหิตมาทําcrossmatchใหผูป ว ย
ไดอยางปลอดภัยขึน้
ผูป ว ยทีได
่ รบั โลหิตแลวมีอาการของการแตกของเม็ด
โลหิตแดงอยางเฉียบพลันและอยางลาชา (acuteand
delayedhemolytictransfusionreaction)เนือ่ งจาก
แอนติบอดีในตัวผูป วยทําลายเม็ดโลหิตแดงของผูบริ
 จาค
ซึง่ รายทีรุ่ นแรงอาจทําใหผูป ว ยเสียชีวติ ไดการตรวจหมู
โลหิต ABOรวมกับการตรวจกรองและตรวจชนิดของ
แอนติบอดีทัง้ กอนและหลังรับโลหิตทําใหสามารถวินจิ ฉัย
ภาวะนี้ไดทั้งแบบเฉียบพลันหรือลาชาโดยเฉพาะที่เกิด
จากการเขากันไมไดของหมูโลหิ
 ตระบบอืน่ ๆทีนอก
่ เหนือ
จากABOทําใหสามารถใหการดูแลรักษาผูปวยไดตรง
จุดซึง่ สามารถชวยชีวติ ผูป ว ยได

การทราบชนิดของแอนติบอดีในหญิงตั้งครรภที่ให
กําเนิดบุตรที่มีภาวะHDNก็มีความสําคัญกรณีเชนที่
เกิดHDNจากanti-DหรือRhincompatibilityการ
ทราบวามารดามีanti-DและลูกในครรภมีโอกาสเปนRh
บวกซึ่งทราบไดจากการศึกษาหมูโลหิตระบบRhใน
ครอบครัวสูติแพทยสามารถวางแผนการ เจาะน้ําคร่ํา
ตรวจเพื่อตัดสินใจวาควรใหเด็กคลอดเมื่อใดจึงจะ
ปลอดภัยที่สุดและสามารถเตรียมโลหิตที่เหมาะสมให
มารดาในกรณีเสียโลหิตจากการคลอดหรือผาตัดคลอด
หรือใหเด็กไดในกรณีทีต่ องทําexchangetransfusion
นอกจากนียั้ งสามารถนําเทคนิคการตรวจแอนติบอดี
ไปตรวจหาชนิดของแอนติเจนของหมูโลหิตระบบตางๆ
ของเม็ดโลหิตแดงทีต่ องการไดโดยใชแอนติบอดีทีทราบ
่
ชนิด แลว มา เปน ตัว ทดสอบ ซึ่ง ใช ใน การ เตรียม เซลล
มาตรฐาน ไดแกscreeningcellsและ panelcell
สําหรับการตรวจกรองและตรวจชนิดของแอนติบอดีของ
หมูโลหิ
 ตตอไปหรือนําไปศึกษาความถีของ
่ phenotypes
และgenotypesของหมูโลหิ
 ตระบบตางๆในประชากร
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