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บทนำา

การกระตุนใหเกิดการสรางภูมิคุมกันตอแอนติเจนของหมูเลือด 

จากการรับโลหิตที่มีแอนติเจนแปลกปลอมนั้นสามารถกอใหเกิด

ภาวะการแตกทำาลายเม็ดเลือดแดงได หากไดรับโลหิตที่มีแอนติเจน

ชนิดเดียวกับแอนติบอดีที่รางกายสรางขึ้น  การตรวจหาภาวะการ 

สรางแอนติบอดีตอหมูเลือดอื่นๆ ที่ไมใชหมูเลือดระบบ เอบีโอ 

จึงมีความสำาคัญและเปนสิ่งจำาเปน ทั้งนี้เพื่อปองกันอันตรายดัง

กลาว นอกจากนี้ ภาวะการตั้งครรภสามารถกระตุนใหเกิดการ 

สรางแอนติบอดีตอแอนติเจนของหมูเลือดอื่นๆ ที่มีความสำาคัญ

ทางคลินิกที่ไมใชหมูเลือดระบบ ABO ไดเชนกัน จากการศึกษา

พบวาเม็ดเลือดแดงของทารกจำานวนเล็กนอยมีโอกาสที่จะหลุดลอด

เขาสูกระแสเลือดของมารดาไดในระหวางการตั้งครรภหรือทันทีภาย

หลังการคลอดไดถึงรอยละ 75  โดยเม็ดเลือดแดงของทารกใน

ครรภที่ไหลเขาสูกระแสเลือดของมารดา จะมีแอนติเจนของระบบ

หมูเลือดแปลกปลอมที่ไดรับการถายทอดพันธุกรรมจากบิดาและ

กระตุนใหรางกายมารดาสรางแอนติบอดีได1 และหากแอนติบอดี

ที่ถูกกระตุนใหสรางขึ้นนั้นเปนชนิด IgG จะสามารถผานรกและ

กอใหเกิดภาวะ  hemolytic disease of the newborn (HDN) 

ได ภาวะ HDN สามารถทำาใหเกิดการเสียชีวิตของทารกได โดย

พบวาเกิดการแตกทำาลายของเม็ดเลือดแดงทารกขณะตั้งครรภ 

อันเนื่องจากแอนติบอดีตอหมูเลือดที่สรางขึ้นโดยมารดา แอนติบอดี

ดังกลาวนี้เกิดจากการที่มารดาถูกกระตุนมากอน จากการตั้งครรภหรือ

การรับเลือด  ดังนั้นถาทารกมีแอนติเจนซึ่งไดรับการถายทอดมา

จากบิดาและเปนชนิดเดียวกันกับแอนติบอดีในมารดา แอนติบอดี

จากมารดาจะไปจับกับแอนติเจนบนเม็ดเลือดแดงของทารก มีผล

นิพนธตนฉบับ

การศึกษาความชุกของการตรวจพบแอนติบอดีตอหมูเลือดระบบอื่นๆ

ที่ไมใชหมูเลือดในระบบเอบีโอในหญิงฝากครรภของโรงพยาบาลตากสิน


อรรถพงษสินกิจจาทรัพย,วิชาสุระกมลเลิศและพิตตินันทจันตา
กลุมงานธนาคารเลือด โรงพยาบาลตากสิน สำานักการแพทยกรุงเทพมหานคร

บทคัดยอ :  การศึกษานี้มีวัตถุประสงคเพื่อดูสถิติความชุกในการตรวจพบ unexpected antibody ในหญิงฝากครรภ ซึ่งในการตั้ง

ครรภนั้นมารดาสามารถสรางแอนติบอดีที่มีความจำาเพาะและมีความสำาคัญทางคลินิก ตอเม็ดเลือดแดงของทารก ซึ่งอาจกอใหเกิดภาวะ 

hemolytic disease of the newborn (HDN)  ในการศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษายอนหลังโดยวิเคราะหผลการตรวจตัวอยางเลือดจาก

หญิงตั้งครรภที่มาฝากครรภที่โรงพยาบาลตากสิน ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2552 – 30 กันยายน 2553 ผลการวิเคราะหจำานวนหญิง

ฝากครรภทั้งสิ้น 3,517 ราย พบวาเปนหมูเลือด  O จำานวน 1,291 ราย คิดเปนรอยละ 36.5, หมูเลือด B จำานวน  1,250 ราย คิด

เปนรอยละ 35.5,  หมูเลือด A จำานวน  717 ราย คิดเปนรอยละ 20.4 และ หมู  AB จำานวน 259 ราย คิดเปนรอยละ 7.8  และพบวา

มีหมูเลือด Rh – positive จำานวน 3,516 รายคิดเปนรอยละ 99.97 และมีหมูเลือด Rh – negative จำานวน 1 ราย คิดเปนรอยละ 

0.03 นอกจากนี้พบวา การทำา antibody screening ใหผลบวก 97 ราย คิดเปนรอยละ 2.76 และเมื่อทำา antibody identification antibody screening ใหผลบวก 97 ราย คิดเปนรอยละ 2.76 และเมื่อทำา antibody identification ntibody screening ใหผลบวก 97 ราย คิดเปนรอยละ 2.76 และเมื่อทำา antibody identification 

แลวพบ anti-Lea จำานวน  5 ราย,  anti-Leb จำานวน 15 ราย, anti-Lea+Leb จำานวน 28 ราย,  anti – P
1
 จำานวน 30 ราย,  anti – 

Mia จำานวน  7 ราย, anti – M จำานวน  1 ราย, anti – E จำานวน 1 ราย,  anti – e จำานวน 1 ราย และ unidentified antibody 

จำานวน 9 ราย  จากสรุปผลการศึกษา แสดงวาหญิงตั้งครรภมีโอกาสถูกกระตุนใหสรางแอนติบอดีตอแอนติเจนของหมูเลือดที่มีความ แสดงวาหญิงตั้งครรภมีโอกาสถูกกระตุนใหสรางแอนติบอดีตอแอนติเจนของหมูเลือดที่มีความแสดงวาหญิงตั้งครรภมีโอกาสถูกกระตุนใหสรางแอนติบอดีตอแอนติเจนของหมูเลือดที่มีความ

สำาคัญทางคลินิก ซึ่งสามารถนำามาวิเคราะหความสัมพันธรวมทั้งเฝาระวังและติดตามการเกิดภาวะ HDN เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ

ดูแลรักษามารดาและทารกไดตอไป

Key Words : l หญิงฝากครรภ  l แอนติบอดีตอหมูเลือดอื่นที่มีความสำาคัญทางคลินิกแอนติบอดีตอหมูเลือดอื่นที่มีความสำาคัญทางคลินิก
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ทำาใหเม็ดเลือดแดงนั้นมีอายุสั้นกวาปกติเพราะถูกทำาลายโดยตับและ

มาม ทำาใหทารกเกิดอาการซีดตั้งแตอยูในครรภ รางกายจะเพิ่ม 

การสรางเม็ดเลือดแดงใหมากขึ้นที่ตับและมาม ซึ่งจะทำาใหพบภาวะ

ตับและมามโตกวาปกติ และสามารถพบเม็ดเลือดแดงตัวออนใน

กระแสเลือดของทารกไดเปนจำานวนมาก นอกจากนั้นยังทำาใหเกิด

ภาวะหัวใจวายจากการที่มีตับและมามโตรวมกัน ซึ่งทำาใหหนาที่ของ

ตับเสียไปและเกิดความผิดปกติในการสรางโปรตีนและการควบคุม

สมดุลน้ำาในรางกายทำาใหทารกเกิดอาการตัวบวมและมีน้ำาในชองทอง 

ซึ่งจะทำาใหทารกเสียชีวิตจากภาวะหัวใจวายตั้งแตกอนคลอดหรือภาย

หลังคลอด2,3   อาการที่สำาคัญอีกอยางหนึ่งซึ่งเปนผลจากการทำาลาย

เม็ดเลือดแดงของทารกคือ อาการตัวเหลือง ซึ่งเกิดจากการที่รางกาย 

มี unconjugated bilirubin ในปริมาณมาก ในระยะกอนคลอด

ทารกจะขับถาย bilirubin ผานทางรกไปยังมารดา ทำาใหไมมีอาการ

เหลืองเมื่อแรกคลอด แตภายหลังคลอดการขับถายไมสามารถทำา

ไดเนื่องจากตับซึ่งทำาหนาที่จับและขับถาย bilirubin ทำาไดไมเต็มที่

เนื่องจากมี enzyme glucoronyl transferase ต่ำา จึงเกิดการคั่ง

ของ bilirubin ในเลือด ทำาใหเกิดภาวะ hyperbilirubinemia การ

ที่ bilirubin สูงทำาใหเกิดอันตรายเนื่องจาก bilirubin จะไปจับตามbilirubin จะไปจับตามilirubin จะไปจับตาม 

อวัยวะตางๆ โดยเฉพาะที่สมอง ทำาใหสมองเกิดภาวะ anoxia และ 

kernicterus ซึ่งจะทำาใหเกิดความเสียหายที่สมองเปนการถาวรได 

ซึ่งหากทารกไมเสียชีวิตก็จะทำาใหเกิดความพิการทางสมองไปตลอด

ชีวิต4  โดยเฉพาะอยางยิ่งกรณีที่มารดามีหมูเลือดอารเอชลบ และ

ตั้งครรภบุตรที่มีหมูเลือดอารเอชบวก เหมือนบิดา จะกระตุนให 

มารดาสรางแอนติบอดีตอหมูเลือดอารเอชบวก (anti-D) ในกรณี

ดังกลาวสามารถกอใหเกิดความรุนแรงในภาวะการแตกทำาลาย

เม็ดเลือดแดงของทารกในครรภ อยางไรก็ตาม หากมารดาสราง

แอนติบอดีตอแอนติเจนของหมูเลือดชนิดอื่นๆ ที่มีความสำาคัญ

ทางคลินิกชนิด IgG ก็สามารถกอใหเกิดภาวะการแตกทำาลายเม็ด

เลือดแดงของทารกในครรภไดเชนกัน ดวยภาวะความรุนแรงของ

โรคดังกลาวการตรวจติดตามภาวะการสรางแอนติบอดีตอหมูเลือด

ที่มีความสำาคัญทางคลินิกในหญิงตั้งครรภ จึงมีความสำาคัญและ

จำาเปนเพื่อเฝาระวังติดตามภาวะ HDN เพื่อการดูแลสุขภาพที่ดีของ

มารดาและทารก   จากเหตุผลดังกลาว การตรวจหมูเลือดและการ

ตรวจกรองแอนติบอดีตอแอนติเจนของหมูเลือดระบบตางๆ จึงมี

ความสำาคัญและจำาเปนในกลุมหญิงตั้งครรภ ทั้งนี้เพื่อเปนการปอง

กันและติดตามความเสี่ยงของภาวะ HDN ที่อาจเกิดขึ้น(5)

วัสดุและวิธีการ

1. ตัวอยางโลหิต

 1.1EDTA blood 3 mL จากหญิงฝากครรภจำานวนทั้งสิ้น 

3,517 ราย สำาหรับการตรวจ ABO cell grouping และ serum 

grouping, RhD typing และ antibody screening โดยทำาการ

ตรวจ ABO cell grouping ดวย slide technique, ABO serum 

grouping ดวย neutral gel technique, RhD typing และ 

antibody screening ดวย LISS/Coombs gel technique  

และทำาการทดสอบ antibody screening ที่อุณหภูมิหอง ดวย 

tube technique

 1.2 clotted blood 10 mL จากผูหญิงฝากครรภจำานวน

ทั้งสิ้น 75 ราย ที่ทำา antibody screening ใหผลบวก ทำาการ

ทดสอบ ABO cell grouping และ serum grouping, RhD 

typing และ antibody screening ซ้ำา หลังจากใหผลถูกตองตรง

กันกับการตรวจครั้งแรกจึงทำา antibody identification ดวยวิธี 

standard tube test

2. เซลลและน้ำายาที่ใชในการทดสอบ

 2.1 น้ำายาตรวจหมูโลหิต anti-A, anti-B, anti-AB, A-cells, 

B-cells, screen cells O
1
และ O

2
 และ panel cells ของศูนยบริการ

โลหิตแหงชาติสภากาชาดไทย

 2.2 น้ำายา anti–D (monoclonal IgM + IgG), Core 

Diagnostics, United Kingdom (titre > 1:128 ) สำาหรับการ

ตรวจ RhD typing

 2.3 น้ำายา EpicloneTM AHG Poly (Anti-IgG-C3d Polyspecific 

Green, Polyclonal and Monoclonal Reagent), CSL Limited 

VIC Australia. สำาหรับการตรวจยืนยัน antibody screening 

และ antibody identification ดวยวิธี standard tube test

 2.3 DG Gel Neutral Card, DG Gel Coombs Card และ 

DG Gel LISS solution, Diagnostic Grifols, Spain. สำาหรับ

การทดสอบ ABO serum grouping และ antibody screening 

LISS/Coombs test

3. เครื่องมือที่ใชในการทดสอบ

 เครื่องวิเคราะหอัตโนมัติWadiana Compact, SN 057-350-

3191 with Wadiana C Software (An automatic analyser 

for gel cards), Diagnostic Grifols, Spain. สำาหรับการทดสอบ 

ABO serum grouping และ antibody screening LISS/

Coombs test

วิธีการทดสอบ

1. นำา EDTA blood 3 mL จากผูหญิงฝากครรภที่เจาะเก็บ

ในแตละวันทำาการปนดวยเครื่อง SERO-�UGE Clay Adams SERO-�UGE Clay Adams 

ความเร็ว 3,400 rpm. เปนเวลาประมาณ 3-5 นาที เพื่อแยก plasma 

และ red cells ออกจากกัน
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2. นำาตัวอยางทดสอบเขาเครื่องวิเคราะหอัตโนมัติ Wadiana 

Compact สำาหรับการทดสอบ ABO serum grouping, antibody 

screening และ RhD typing

 2.1 ABO serum grouping โดยใช standard A cells และ 

standard B cells ที่ความเขมขน 1% ใน DG Gel LISS solution 

จำานวน 50 ไมโครลิตร ทำาปฏิกิริยากับพลาสมา 25 ไมโครลิตร 

โดยทำาการตรวจวิเคราะหและแปลผลการทดสอบดวย DG Gel 

Neutral Card

 2.2 antibody screening ใช screen cells O
1
 และ 

O
2
 ที่ความเขมขน 1% ใน DG Gel LISS solution จำานวน 50 

ไมโครลิตร ทำาปฏิกิริยากับพลาสมา 25 ไมโครลิตร โดยทำาการ

ตรวจวิเคราะหและแปลผลการทดลองดวย DG Gel Coombs 

Card เพื่อเปนการตรวจคัดกรอง antibody ตอหมูเลือดชนิด IgG

 2.3 RhD typing โดย diluted sample cell ที่ความ

เขมขน 1% ใน DG Gel LISS solution จำานวน 25 ไมโครลิตร 

โดยทำาการตรวจวิเคราะหและแปลผลการทดสอบดวย DG Gel 

Coombs Card

3. ทำาการตรวจ ABO cell grouping ดวยน้ำายา anti-A, 

anti-B และ anti-A,B ดวย slide technique หากใหผลการ

ทดสอบไมสอดคลองกับการทำา ABO serum grouping ดวย 

Wadiana Compact จึงทำาการปนลาง red cell และทำาการทดสอบ

ซ้ำา ดวย tube technique

4. ทำาการ screening antibody ที่อุณหภูมิหอง ดวย tube 

techniqueโดยใช screen cells O
1
 และ O

2
 จำานวน 1 หยด กับ

พลาสมา 2 หยด incubate ที่อุณหภูมิหอง เปนเวลา 15 นาที และ

ทำาการปนอานผล 3,400 rpm. เปนเวลา 15 วินาทีเพื่อเปนการ

ตรวจคัดกรอง antibody ตอหมูเลือดชนิด IgM

5. ทำา antibody identification test ดวย tube technique 

โดยใช panel cells จำานวน 1 หยด กับซีรัม 2 หยด เพื่อเปนการpanel cells จำานวน 1 หยด กับซีรัม 2 หยด เพื่อเปนการเพื่อเปนการ

ตรวจหา antibody ตอหมูเลือดชนิด IgM รวมกับการตรวจดวย 

DG Gel Coombs Card โดยใช panel cells ที่ความเขมขน 1% 

ใน DG Gel LISS solution จำานวน 50 ไมโครลิตร ทำาปฏิกิริยากับ

ซีรัม 25 ไมโครลิตร เพื่อเปนการตรวจหา antibody ตอหมูเลือด

ชนิด IgG ในรายที่ใหผลบวกในการตรวจกรอง antibody

ผลการวิจัย

Table1  แสดงความถี่ของหมูโลหิตในระบบ ABO และ Rh 

ในกลุมตัวอยางที่ทำาการศึกษา คือกลุมประชากรหญิงตั้งครรภที่มา

ฝากครรภที่โรงพยาบาลตากสิน จำานวนทั้งสิ้น 3,517 รายโดยจำาแนก

ชนิดหมูโลหิตที่ตรวจพบไดดังนี้ คือ ระบบ ABO ตรวจพบหมู O 

จำานวน 1,291 ราย คิดเปนรอยละ 36.5, หมู B จำานวน 1,250 

ราย คิดเปนรอยละ 35.5, หมู A จำานวน 717 ราย คิดเปนรอย 

ละ 20.4 และหมู AB จำานวน 259 ราย คิดเปนรอยละ 7.8  ระบบ 

Rh ตรวจพบโลหิตหมู Rh บวก จำานวน 3,516 ราย คิดเปน ตรวจพบโลหิตหมู Rh บวก จำานวน 3,516 ราย คิดเปน 

รอยละ 99.97 และตรวจพบโลหิตหมู Rh ลบ จำานวน 1 ราย คิด

เปนรอยละ 0.03

Table 2 แสดงความชุกของแอนติบอดีตอแอนติเจนของ

หมูโลหิตอื่นๆ ที่มีความสำาคัญทางคลินิก ในกลุมตัวอยางที่ทำาการ

ศึกษา จำานวนทั้งสิ้น 3,516 ราย โดยจำาแนกชนิดของ unexpected 

antibodies ที่ตรวจพบจากกลุมตัวอยางเรียงลำาดับจากมากไปนอย

ไดดังนี้คือ ตรวจพบ anti-P
1
 จำานวน 30 ราย คิดเปนรอยละ 30.92  

พบ anti-Lea+Leb จำานวน 28 ราย คิดเปนรอยละ 28.86  พบ 

anti-Leb จำานวน 15 ราย คิดเปนรอยละ 15.46  พบ anti-Lea 

จำานวน 5 ราย คิดเปนรอยละ 5.15  พบ anti- Mia จำานวน 7 

ราย คิดเปนรอยละ 7.2  พบ anti-M จำานวน 1 ราย คิดเปน 

รอยละ 1.03  พบ anti-E จำานวน 1 ราย คิดเปนรอยละ 1.03 และ

BloodGroup No. %

ABO

O

B

A

AB

1,291

1,250

717

259

36.5

35.5

20.4

7.8

Rh

Rh positive

Rh negative

3,516

1

99.97

0.03

Table1 Distribution of ABO and Rh blood group in 

3,517 pregnant women

Table2  Distribution of unexpected antibody in 3,517 

pregnant women

Unexpectedantibody No.(%)

anti-Lea 5  (5.15%)
anti-Leb 15  (15.46%)

anti-Lea+Leb 28  (28.86%)
anti - P1 30  (30.92%)
anti - Mia 7  (7.21%)
anti - M 1  (1.03%)
anti - E 1  (1.03%)
anti - e 1  (1.03%)

unidentified 9  (9.27%)
Total 97(100%)
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พบ anti-e จำานวน 1 ราย คิดเปนรอยละ 1.03 ตามลำาดับ และพบ 

unexpected antibodies จำานวน 9 ราย คิดเปนรอยละ 9.27

วิจารณ

การศึกษาในครั้งนี้เปนการศึกษายอนหลัง โดยไดนำาผลการตรวจตรวจ

ตัวอยางโลหิตของหญิงตั้งครรภ ที่มาฝากครรภที่โรงพยาบาลตากสิน

ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2552 – 30 กันยายน 2553  จำานวนทั้งสิ้น 

3,517 ราย มาวิเคราะหความถี่ของหมูโลหิตในระบบ ABO และ Rh  

และจากการศึกษาพบความถี่ของหมูโลหิตในระบบ ABO ไดดังนี้

คือ ตรวจพบหมู O จำานวน 1,291 ราย คิดเปนรอยละ 36.5  หมู B ตรวจพบหมู O จำานวน 1,291 ราย คิดเปนรอยละ 36.5  หมู B O จำานวน 1,291 ราย คิดเปนรอยละ 36.5  หมู B  จำานวน 1,291 ราย คิดเปนรอยละ 36.5  หมู B 

จำานวน 1,250 ราย คิดเปนรอยละ 35.5  หมู A จำานวน 717 ราย 

คิดเปนรอยละ 20.4 และหมู AB จำานวน 259 ราย คิดเปนรอยละ 

7.8 ซึ่งจากเทคนิคในการตรวจวิเคราะหในการทดลองครั้งนี้ ABO 

cell grouping และ serum grouping ใหผลที่สอดคลองกันทุก

ราย สวนหมูโลหิตระบบ Rh ตรวจพบโลหิตหมู Rh บวก จำานวน Rh ตรวจพบโลหิตหมู Rh บวก จำานวน  ตรวจพบโลหิตหมู Rh บวก จำานวน Rh บวก จำานวน บวก จำานวน 

3,516 ราย คิดเปนรอยละ 99.97 และตรวจพบโลหิตหมู Rh ลบ 

จำานวน 1 ราย คิดเปนรอยละ 0.03 สถิติหมูเลือดทั้งหมู ABO 

และ Rh ในกลุมหญิงฝากครรภที่ทำาการศึกษานี้มีผลสอดคลอง กับ

การศึกษาสถิติหมูเลือด ในประชากรไทย6 ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ 

ไดเลือกใชเครื่องวิเคราะหอัตโนมัติWadiana Compact ในการ

ตรวจวิเคราะห serum grouping ดวย DG Gel Neutral Card  

และตรวจวิเคราะห RhD typing และ antibody screening ดวย 

DG Gel Coombs Card ซึ่งชวยเพิ่มความสะดวกรวดเร็วและ

ลดขอผิดพลาดในการตรวจวิเคราะหในกรณีที่มีตัวอยางสงตรวจ

ครั้งละมากๆ อีกทั้งยังมีงานวิจัยพบวาเทคนิคการตรวจวิเคราะหดัง

กลาว มีความไว ความจำาเพาะ และมีความแมนยำาสูง7 สวนผล

การตรวจหาความชุกของ unexpected antibody (ตารางที่ 2) 

พบวา antibody screening ใหผลบวกจำานวน 97 ราย โดยคิด

เปนรอยละ 2.76 ของหญิงฝากครรภทั้งหมดที่มีการกระตุนใหเกิด

การสรางแอนติบอดี ตอแอนติเจนของหมูเลือด ที่มีความสำาคัญ

ทางคลินิก โดยไดเปรียบเทียบผลการศึกษาจากงานวิจัย ในกลุม

ตัวอยางหญิงตั้งครรภในยุโรป พบวา แอนติบอดีประมาณรอยละ 

8.2 ของหญิงตั้งครรภทั้งหมด ซึ่งมากกวาการศึกษาในครั้งนี้ อัน

เนื่องมาจากสถิติของโลหิตหมูอารเอชลบของประชากรไทยนอยกวา

ประชากรในแถบประเทศยุโรปมาก จึงทำาใหรอยละของการเกิดการก

ระตุนรวมในหมูโลหิตระบบอารเอชนอยกวา8  ซึ่งในการศึกษาใชการ

ตรวจวิเคราะหดวย gel technique รวมกับ tube technique 

แตไมไดใช enzyme technique ซึ่งการใช enzyme จะชวยเรง

ปฏิกริยาและทำาใหปฏิกิริยาระหวางแอนติเจนและแอนติบอดีของ

เม็ดเลือดแดงบางระบบเชน Rh, Lewis, P และ Kidd เกิดไดดีขึ้น 

แตในขณะเดียวกันการใช enzyme ก็จะยับยั้งและทำาลายปฏิกิริยา

ของแอนติเจนและแอนติบอดีบางอยางเชนกัน เชน MNSs และ 

Duffy  นอกจากนั้น enzyme technique อาจเรงปฏิกิริยาของ

แอนติบอดีที่ไมมีความสำาคัญทางคลินิก นอกจากนี้ยังสามารถ

ทำาใหเกิด nonspecific reaction ในการเกิดปฏิกิริยาอีกดวยnonspecific reaction ในการเกิดปฏิกิริยาอีกดวยonspecific reaction ในการเกิดปฏิกิริยาอีกดวย9  

จากการศึกษาหลังจากทำาการทดสอบ antibody identification 

แลวพบ anti-Lea จำานวน 5 ราย  anti-Leb จำานวน 15 ราย  anti-

Lea+Leb จำานวน 28 ราย  anti - P1 จำานวน 30 ราย  anti - Mia 

จำานวน 7 ราย  anti - M จำานวน  1 ราย  anti - E จำานวน 1 

ราย  anti - e จำานวน 1 ราย และยังพบปฏิกิริยาที่ไมสามารถ

จำาแนกชนิดได (unidentify) จำานวน 9 ราย ซึ่งใหผลปฏิกิริยา

ที่ไมจำาเพาะเจาะจง โดยผลการทดสอบดังกลาวสามารถระบุชนิด 

antibody ที่เปนชนิด IgG มีความสำาคัญทางคลินิกได 3 ราย 

ดวยกันไดแก anti - E จำานวน 1 ราย  anti - e จำานวน 1 ราย  

และ anti - Mia จำานวน  1 ราย โดยหลังจากทราบผลการตรวจ 

antibody identification แลว ไดทำาการรายงานใหแพทยทราบผล

การตรวจวิเคราะห เพื่อติดตามและเฝาระวังภาวะการเกิดการแตก

ทำาลายเม็ดเลือดแดงของทารกในครรภอันเนื่องมาจาก antibody 

ชนิดดังกลาว เนื่องจากรายงานการศึกษาวิจัยพบวา antibody ทั้ง 

3 ชนิดนี้มีความสัมพันธกับภาวะการเกิด HDN8 จากการสืบคน

ประวัติขอมูลหญิงฝากครรภ ทำาใหทราบวา รายที่ตรวจพบ anti 

- E ใหประวัติวาไมเคยตั้งครรภและไมเคยรับโลหิตมากอนดังนั้น 

antibody ที่สรางขึ้นนาจะเกิดจากการกระตุน ของการตั้งครรภ 

ปจจุบัน แตหลังจากผูปวยฝากครรภแลว ไมไดกลับมาคลอดที่โรง

พยาบาลจึงไมสามารถติดตามภาวะ HDN ที่อาจเกิดขึ้นได สวนใน

รายที่ตรวจพบ anti – e ซักประวัติวาเคยตั้งครรภครั้งนี้เปนครั้ง

ที่สอง โดยในการตั้งครรภครั้งแรกนั้นสมบูรณดีและคลอดบุตรที่

แข็งแรงปลอดภัย และใหประวัติวาไมเคยรับเลือดมากอน ดังนั้น 

antibody ที่สรางขึ้นอาจเกิดจากการกระตุนโดยการตั้งครรภครั้ง

แรก และเมื่อบุตรคนที่สองคลอดแลว ไมพบภาวะ HDN ทั้งนี้

อาจเนื่องจากบุตรคนที่สองนี้ ไมมี antigen ตรงกับ antibody 

ที่มารดาสรางขึ้น หรือแอนติบอดีมีไตเตอรต่ำามาก ซึ่งในการศึกษา

นี้ไมไดทำาไตเตอร จึงไมทำาใหเกิดอาการ HDN ในเด็กคนนี้ นอกจากHDN ในเด็กคนนี้ นอกจาก

นี้ยังไมมีการสงตรวจ direct antiglobulin test ในเด็กที่คลอด

จากมารดา ที่ตรวจพบแอนติบอดีรายนี้ จึงอาจทำาใหพลาดการวิ

นิจฉัยวาเปน HDN ได โดยเฉพาะรายที่เกิดอาการนอยๆ และใน

รายที่ตรวจพบ anti - Mia ซักประวัติวาเคยตั้งครรภมากอน ครั้ง

นี้เปนครั้งที่สอง และใหขอมูลวาเคยมีประวัติการรับเลือดมาสอง 

ครั้งจากโรงพยาบาล โดยครั้งแรกใหเลือดจากสาเหตุที่ผูปวยภาวะ
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ซีด และรับเลือดอีกครั้งหลังคลอดบุตรในการตั้งครรภครั้งแรก ดัง

นั้น antibody ที่สรางขึ้นจึงอาจเกิดจากการรับเลือดหรือการตั้ง

ครรภครั้งแรกก็ได แตเนื่องจากหญิงตั้งครรภรายนี้ ไมไดกลับมา

คลอดที่โรงพยาบาล จึงไมสามารถติดตามภาวะการเกิด HDN ได 

จากผลการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ อาจตองเก็บตัวอยางเลือดจากกลุม

หญิงฝากครรภเพิ่มเติม เพื่อใหไดขอมูลจำานวนมากยิ่งขึ้น และเพื่อ

ประโยชนในการศึกษาที่ดี ควรมีการวางแผนติดตามขอมูลภาวะการ

เกิด HDN ในหญิงฝากครรภ ที่ตรวจพบ antibody ที่มีความสำาคัญ

ทางคลินิกใหดียิ่งขึ้นโดยเฉพาะการติดตามขอมูลชวงครบกำาหนด

คลอดในหญิงฝากครรภที่ไมไดกลับมาคลอดที่โรงพยาบาล อยางไร

ก็ตามจากการศึกษานี้ ก็สามารถทำาใหทราบพอสังเขปวา ความชุก

ของการตรวจพบแอนติบอดีตอหมูเลือดระบบอื่นๆ ที่ไมใชหมูเลือด

ในระบบเอบีโอ ในหญิงฝากครรภของโรงพยาบาลตากสิน มีการ 

กระจายตัวเชนไร ซึ่งการบงชี้แอนติบอดีที่ถูกกระตุนใหสรางขึ้น 

ระหวางการตั้งครรภชนิด IgG ก็จะมีประโยชนตอแพทยในการ

วินิจฉัยและติดตามภาวะการเกิด HDN ทำาใหแพทยสามารถ

วางแผนการรักษาไดอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อความแข็งแรงและ

สมบูรณทั้งของมารดาและทารกตอไป
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Abstract : The objective of this study was to determine the frequency of unexpected antibodies in a population 

of pregnant women attending antenatal clinic (ANC) of  Taksin Hospital. Pregnancy causes immunization when 

fetus red cells processing a paternal foreign to the mother and often manifest hemolytic disease of the newborn 

(HDN). Our retrospective study was performed for unexpected antibdoy screning test  on 3,517 samples  from 

1st Oct 2009 to 30th Sep 2010. The distributions of ABO phenotype and Rh typing were O = 1,291 (36.5%), B 

= 1,250(35.5%), A = 717(20.4%) and AB = 259(7.8%); Rh positive = 3,516(99.97%) and Rh negative = 1(0.03%). 

Among the 3,517 samples, 97 samples were positive for antibody screening test (2.76%). The 97 samples were 

finally identified as anti-Lea = 5,  anti-Leb = 15, anti-Lea+Leb = 28, anti – P
1
 = 30,  anti – Mia =  7, anti – M =  

1, anti – E = 1,   anti – e = 1, while 9 samples were unable to identify.  Our result revealed that up to 2.76% 

of pregnant women attending antenatal clinic possessed unexpected antibodies which their identification may 

provide insight into the correlation with incidence of HDN. Furthermore, this result also provokes the awareness 

in the presence of unexpected antibodies in pregnant women attending antenatal clinic which, in the future, 

may result in better care or treatment of both mother and baby for our hospital.

Key Words : l Pregnant women  l Unexpected antibody   l Hemolytic disease of the newborn (HDN)
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