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สวนใหญการเตรียมเลือดใหผูปวยมักไมพบปญหาใดๆ จึง

ทำาใหผูปวยไดรับเลือดตามตองการ และไมเสียเวลาในการรอ

เลือด คงมีผูปวยเพียงสวนนอยเทานั้นที่ตรวจพบวามี positive 

antibody screening และ/หรือ positive crossmatching ซึ่ง

ทำาใหเกิดความลาชาในการใหเลือดแกผูปวย เพราะจะตองทำาการ

ตรวจเพิ่มเติมเพื่อหาสาเหตุ  การตรวจใชเวลาแตกตางกันขึ้นกับ 

ชนิดของแอนติบอดีที่ตรวจพบวาเปน alloantibody หรือ auto-

antibody หรือมีทั้ง  alloantibody และ autoantibody   ในกรณี

ของ alloantibody ซึ่งอาจเปน single หรือ mixture of antibody  

หรือ  rare antibody นั้น เมื่อบอก specificity ของแอนติบอดี

ไดแลว ปญหาตอไปคือการจัดหาเลือดที่ปลอดภัยที่สุด ไดแก  

antigen-negative blood  หรือ compatible-crossmatched 

blood หรือ least incompatible blood ขึ้นกับวาแอนติบอดี 

ที่พบนั้นเปน clinical significant antibody หรือไม และ anti- 

gen frequency ของประชากร มีจำานวนเทาใด  กรณีที่ยากขึ้นคือ

เมื่อผูปวยเปน rare blood type และมี antibody to rare antigen 

ทำาใหพบปญหาทั้งการบอกชนิดของแอนติบอดีและการหาเลือดที่ 

เหมือนกับผูปวย อีกกรณีหนึ่งที่เปนปญหาแกธนาคารเลือดทำาให 

เกิดความลาชาในการจัดหาเลือดให คือ การตรวจพบ autoanti-

body ในผูปวยโรค autoimmune hemolytic anemia (AIHA) 

ซึ่งทำาใหเกิดปญหาไดหลากหลายในการเตรียมเลือด ไดแก การ

หาหมูเลือด ABO และ Rh การทำา antibody screening และ 

identification รวมถึงการทำา crossmatching ทั้งนี้ขึ้นกับวา 

autoantibody นั้น  ทำาปฏิกิริยาไดดีที่อุณหภูมิใด มี antibody 

specificity ชนิดใดและมี alloantibody รวมดวยหรือไม ดวย

เหตุนี้การแกปญหาและการจัดหาเลือดที่ปลอดภัยท่ีสุดใหผูปวย

จึงมีความยากงายและใชเวลาแตกตางกัน ในที่นี้จะขอกลาวถึง

การใหเลือดเฉพาะในผูปวย AIHA เทานั้น

Autoimmune hemolytic anemia (AIHA)1

ผูปวยโรค AIHA หมายถึงผูปวยที่ immune system สราง 

autoantibody ตอแอนติเจนบนเม็ดเลือดแดงของตนเอง และ 

เมื่อเกิดปฏิกิริยาระหวาง autoantibody กับแอนติเจนบนเม็ด

เลือดแดงเหลานี้ มีผลทำาใหเม็ดเลือดแดงของตนเองมีอายุสั้นกวา

ปกติจนอาจเกิดภาวะซีดได การเกิดภาวะซีดหรือไมรวมทั้งการเกิด

ภาวะซีดมากนอยเพียงใดขึ้นกับความรุนแรงของโรคและขึ้นกับการ

ที่รางกายจะสามารถสรางเม็ดเลือดแดงขึ้นมาชดเชยไดเทาใด ดัง

นั้น ผูปวย AIHA ทุกรายจึงไมไดมีภาวะซีดหรือซีดมากจนตอง

การเลือดไปทดแทน

สาเหตุของการเกิด autoantibody เชื่อวาเกิดจากการมี 

bacterial infection หรือ viral infection ที่ทำาให immune 

system มีการทำางานที่ผิดปกติ โดยทั่วไปเมื่อรางกายไดรับแอน- 

ติเจน helper T cells (Th cells) จะ activate B lymphocytes 

ซึ่งจะเพิ่มทั้งจำานวนและ differentiate เปน antibody-secreting 

cells สามารถสรางแอนติบอดีตอแอนติเจนนั้นได ในภาวะปกติ 

regulatory T cells (Tregs) จะทำาหนาที่ควบคุมขบวนการ 

สรางแอนติบอดี โดย suppress ทั้งการเกิด activation และ 

expression ของ Th cells และมี suppression ของ B lympho-

cytes มิใหสราง autoantibody มากผิดปกติ จึงเปนการปองกัน

มิใหเกิด autoimmune disease ในรางกาย  ดวยเหตุนี้หากมี 

สาเหตุจากการติดเชื้อหรือเปนโรคบางโรคที่ทำาให immune 

system ของรางกายทำาหนาที่ผิดปกติ ไมสามารถควบคุมการสราง 

autoantibody จึงเกิดโรค AIHA นอกจาก autoantibody ดัง

กลาวแลว ยังมีแอนติบอดีชนิดอื่นที่สามารถทำาปฏิกิริยากับเม็ด

เลือดแดงของตนเองได เชน แอนติบอดีตอยา เปนตน

การแบงชนิดของ autoimmune hemolytic anemia1,2

Red cell autoantibodies ในผูปวย AIHA แบงเปน 2 ชนิด 

คือ cold และ warm autoantibodies โดยแบงตามคุณสมบัติ

ที่ autoantibody นั้นทำาปฏิกิริยาไดแรงหรือดีที่สุดที่อุณหภูมิใด 

โรค AIHA แบงออกไดตามชนิดของ autoantibodies ไดดังนี้

1. Cold type AIHA

l Cold agglutinin disease (CAD)

l Paroxysmal cold hemoglobinuria (PCH)

2. Warm type AIHA (WAIHA)

3. Mixed-type AIHA (cold and warm AIHA)
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Cold type AIHA

หมายถึง AIHA ที่ cold autoantibody ทำาปฏิกิริยาไดดีที่

อุณหภูมิต่ำา หรือบางรายอาจสูงถึง 30oC  แอนติบอดีชนิดนี้พบ

ไดเปน normal cold agglutinin ในรางกายคนปกติทั่วไปและ

ไมเปนอันตรายตอรางกาย (harmless cold autoagglutinin) 

มีคุณสมบัติเปน IgM และมีความแรงต่ำา (titer ≤ 64  เมื่อใช 

conventional tube test) สวนใหญมี specificity เปน anti-I 

ในกรณีที่ cold autoantibody สามารถทำาปฏิกิริยาไดดีที่ 

อุณหภูมิต่ำาจนสูงถึง 30oC  กรณีเชนนี้ แอนติบอดีซึ่งเปน IgM 

จะมีความแรงสูง (titer อาจสูงเปน 1,000) การทำา direct anti-

globulin test จะใหผลบวกกับ antihuman globulin serum 

ชนิด anti-C3 เทานั้น  ผูปวยกลุมนี้อาจเปน acute form ภาย

หลังการติดเชื้อ Mycoplasma infection หรือพบเปน chronic 

form ในผูปวยสูงอายุ ซึ่งบางรายพบรวมกับโรคเลือดบางชนิด เชน 

lymphoma และ chronic lymphocytic leukemia เปนตน 

แอนติบอดีกลุมนี้ทำาใหเกิดอันตรายตอผูปวยได (harmful cold 

autoagglutinin) โดยมี red cell destruction และเมื่อรางกายถูก

ความเย็นอาจเกิดการจับกลุมของเม็ดเลือดแดง ทำาใหเกิด vascular 

occlusion ได กรณีเชนนี้ถือเปน pathologic cold agglutinin 

disease (CAD) 

การใหเลือดในผูปวย cold agglutinin disease (CAD) 

โดยทั่วไปผูปวยกลุมนี้มักไมตองใหเลือดยกเวนกรณีที่จำาเปน 

เทานั้น เชน เมื่อมีภาวะ hemolytic crisis  ทำาใหซีดมาก ทั้งนี้

เพราะการใหเลือดอาจไมไดประโยชนตามที่ตองการแตอาจเปนอัน

ตรายตอผูปวยได ดังนั้นผูปวย CAD ที่มี high-titer anti-I เมื่อ

ใหเลือดซึ่งมี I antigen แกผูปวย อาจเกิดการทำาลายเม็ดเลือด

แดงที่ใหอยางรวดเร็ว แตถาผูปวยจำาเปนตองไดรับเลือดอยางหลีก

เลี่ยงไมได จะตอง warm เลือดที่จะใหกอนเสมอ รวมทั้งตอง 

ดูแลใหผูปวยอยูใน warm environment ดวย เชน ใหความอบ

อุนแกรางกาย ปรับอุณหภูมิหองใหมีอุณหภูมิที่อุน (warm room) 

ทั้งนี้เพ่ือเปนการลดความเสี่ยงจากการแตกของเม็ดเลือดแดง 

ถึงแมวาเลือดที่ดีที่สุดที่ควรใหผูปวย คือ เลือดชนิด I negative 

(ii) ซึ่งสามารถมีอายุอยูในรางกายผูปวยเทาปกติ แตเปนเลือดที่

หากไดยากมาก (rare blood type) ดังนั้นวิธีที่ดีที่สุดคือ หลีก

เลี่ยงการใหเลือดถาไมจำาเปน หากจำาเปนตองให ควรปฏิบัติดัง

ไดกลาวแลว พรอมทั้งติดตามสังเกตดูความผิดปกติที่อาจเกิด

ขึ้นขณะใหเลือดและภายหลังเมื่อใหเลือดแลว ทั้งนี้จะตองหยุด 

การใหเลือดและใหการรักษาทันที

การจัดเตรียมเลือดใหผูปวยที่มี cold autoagglutinin 

ธนาคารเลือดอาจพบปญหาไดหลายประการในการทดสอบเมื่ออาน

ผลที่อุณหภูมิหอง ไดแก การหาหมูเลือด ABO  การทำา antibody 

screening และ การทำา antibody identification  รวมทั้งการ 

crossmatching ดังนั้น บุคลากรของธนาคารเลือดจึงตองมีความ

รูความเขาใจในเรื่องชนิดของ AIHA และมีแนวทางในการแก 

ปญหาดังกลาว

Warm type AIHA (WAIHA)1,2

หมายถึง AIHA ที่ autoantibody ทำาปฏิกิริยาไดดีที่อุณหภูมิ

สูงถึง 37oC   แอนติบอดีเปนชนิด IgG หรือ IgG และ IgM หรือ

มีบางรายแตเปนสวนนอยที่เปน IgA  นอกจากนี้ ยังมีรายงานการ

ตรวจพบ autoantibody ชนิด IgA และ IgM ที่มีความแรงมาก

ในผูปวย และทำาใหเกิด WAIHA ได3 การทำา direct antiglobulin 

test (DAT) ใหผลบวกกับ antihuman globulin (AHG) serum 

ชนิด anti-IgG เปนสวนใหญ ผูปวยที่เปน WAIHA พบได 

ประมาณรอยละ 80 ของผูปวย AIHA ทั้งหมด สวนที่เปน cold 

type AIHA พบไดประมาณรอยละ 10-15 เทานั้น warm 

autoantibody มักมี specificity ของแอนติบอดีในระบบ Rh 

เชน anti-C, anti-e เปนตน หรือแอนติบอดีของหมูเลือดระบบ

อื่นๆ ไดแก Kidd  Kell หรือมี anti-I, anti-i และ anti-P เปนตน  

การวินิจฉัยโรค WAIHA ประกอบดวยอาการผูปวย การตรวจ

ทางหองปฏิบัติการที่แสดงวามี hemolysis และการตรวจพบ 

autoantibody ในรางกายผูปวย

การตรวจทางหองปฏิบัติการธนาคารเลือดที่เปนประโยชนตอ 

ผูปวยโรค AIHA คือ DAT การทำา antibody screening และ 

antibody identification รวมกับ autocontrol เพื่อดูลักษณะ

ของ autoantibody วามีหรือไมและถามีทำาปฏิกิริยาดีที่อุณหภูมิ 

ใด  นอกจากนี้การทำา DAT ดวย monospecific antihuman 

globulin serum ยังชวยบอกไดวามี immunoglobulin ชนิดใด 

และหรือ complement ที่จับที่ผิวของเม็ดเลือดแดง และผลิตภัณฑ 

บางชนิดยังสามารถบอกความสำาคัญทางคลินิกของ positive DAT 

และความเสี่ยงของการเกิด hemolysis ในผูปวยดวย แตการตรวจ

พบวา DAT ใหผลบวกไมไดแสดงวา ผูปวยเปน AIHA เสมอไป 

เพราะเกิดขึ้นไดในหลายกรณีโดยไมมี hemolysis รวมดวย เชน 

ในผูบริจาคเลือดที่มีรายงานการพบตั้งแต 1:1,000 – 1:14,000   

หรือ ในกรณี hypergammaglobulinemia เปนตน  นอกจากนี้ 

แมแตผูปวยโรค AIHA บางราย อาจตรวจพบวามี DAT ใหผลลบ 

ถาจำานวนโมเลกุลของ IgG หรือ C3 บนเม็ดเลือดแดงมีจำานวน 

นอยกวาที่การทดสอบวิธีนั้นจะตรวจพบได ตองใชวิธีที่มีความไว 
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กวาวิธีที่ธนาคารเลือดใชเปนประจำา เชน flow cytometry เปนตน 

หรืออาจเกิดจากมี IgA จับที่ผิวเม็ดเลือดแดงจึงทำาใหตรวจไมพบ 

ในขณะเดียวกันการตรวจพบ positive DAT ไมไดแสดงวาผูปวย 

เปน AIHA ทุกราย เพราะอาจเกิดจากสาเหตุอื่นๆ ได จึงตอง

ถามประวัติผูปวยในเร่ืองการไดรับเลือดหรือสวนประกอบของ

เลือด การไดรับยา เชน IVIG รวมทั้งการไดรับการรักษาโดย 

transplantation ดวย

การจัดเตรียมเลือดใหผูปวย WAIHA1,2

ผูปวย WAIHA ที่มีภาวะซีดมากจนอาจเปนอันตรายตอชีวิต 

จำาเปนตองไดรับเลือด ในการจัดเตรียมเลือดใหผูปวยกลุมนี้ 

ธนาคารเลือดมักพบปญหาในการทดสอบที่อานผลที่ 37oC และ 

indirect antiglobulin test (IAT) การทำา DAT จะใหผลบวก

กับ monospecific anti-IgG และ polyspecific anti-IgG + 

anti-C3d ซึ่งใชในงานประจำาของธนาคารเลือด ปญหาที่สำาคัญคือ 

ผูปวย WAIHA ที่มี warm autoantibody ซึ่งมีความแรงมาก 

การตรวจตางๆ จึงใหผล strongly positive เชนเดียวกัน เชน 

การทำา crossmatching การทำา antibody identification และ 

autocontrol รวมทั้ง DAT จึงเปนการยากในการแปลผลวา นอก 

จากมี autoantibody แลว ผูปวยยังมี clinical significant 

alloantibody ชนิดใดรวมดวย เพราะผูปวยเหลานี้มักมีประวัติการ

ไดรับเลือดมากอนจึงมีรายงานการตรวจพบ alloantibody ไดสูง

ถึงรอยละ 12-40  การซักประวัติการไดรับเลือดรวมทั้งประวัติการ

ตั้งครรภของผูปวยจึงมีความสำาคัญ 

การทดสอบที่เปนประโยชนในการตรวจวาผูปวยมี alloanti-

body รวมกับ autoantibody มีหลายวิธี ซึ่งมีขอดีขอเสีย ความ

ยากงาย และประโยชนของการทำาแตกตางกัน ยกตัวอยางเชน

1. การทำา dilution ของ plasma ผูปวย เชน 1:5 หรือ 

นอยกวา แลวจึงตรวจหา alloantibody ซึ่งอาจมีโอกาส

ตรวจพบไดถา autoantibody มีความแรงต่ำา เมื่อทำา 

dilution จึงถูกเจือจางไปเหลือแต alloantibody แตวิธี

นี้ไมไดใหผลดีทุกราย 

2. การทำา warm autoadsorption โดยใชเม็ดเลือดแดงของ

ตนเองทำาปฏิกิริยากับพลาสมาหรือซีรั่มของตนเองที่อุณหภูมิ 

37oC เพื่อจับ autoantibody ออกใหมากที่สุดซึ่งจะตอง

ทำา adsorption หลายครั้ง จึงใชเวลานาน หลังจากนั้นจึง

นำา adsorbed plasma มาทำา antibody identification 

แตวิธีนี้ทำาไมไดในกรณีที่ผูปวยมีภาวะซีดหรือไดรับเลือด

ภายใน 2-3 เดือนมากอน

3. การทำา allogeneic adsorption ใชสำาหรับกรณีที่ผูปวยซีด

หรือไดรับเลือดมาแลวและไมไดตรวจ red cell pheno- 

type มากอน การแยกเอา autoantibody ออกสามารถ

ทำาโดยใชเม็ดเลือดแดง 3 ชนิด คือ R
1
R

1
  R

2
R

2
  และ rr  

ที่ไดเลือกแลววา หลังทำา adsorption กับเม็ดเลือดแดง

เหลานี้ที่อุณหภูมิ 37oC อยางนอย 3 ครั้งแลว จะสามารถ

นำา adsorbed plasma มาตรวจหา alloantibody ที่มี

ความสำาคัญทางคลินิกของหมูเลือดระบบตางๆ โดยเฉพาะ 

Rh  Kidd  Duffy และ Kell ได

4. การทำา elution test กรณีที่ DAT ใหผลบวก การทำา 

elution test โดยเลือกวิธีที่เหมาะสมกับการตรวจหา  

alloantibody สามารถนำา eluate มาทำา antibody iden-

tification เพื่อบอก specificity ได4

5. การทดสอบอื่นๆ เชน การทำา adsorption ดวยการใชเม็ด

เลือดแดงที่มี red cell phenotype เหมือนผูปวย หรือ 

กรณีที่เคยตรวจพบ specificity ของ autoantibody 

ในผูปวยแลว จึงใชเม็ดเลือดแดงที่ไมมีแอนติเจนชนิด

นั้นในการตรวจหา alloantibody ชนิดอื่น

การเตรียมเลือดและการใหเลือดแกผูปวย WAIHA1,2

เมื่อตรวจพบวาผูปวยมี positive DAT และมี autoantibody 

ไมสามารถหาเลือดที่เขากันใหได ธนาคารเลือดจะตองแจงใหแพทย 

ทราบถึงปญหาที่พบ รวมทั้งผลการตรวจตางๆ เพื่อใหแพทยเปน 

ผูตัดสินใจวาจะใหเลือดชนิด least incompatible blood หรือ

ไม หรือหากผูปวยมีอาการไมรุนแรงสามารถรอผลการรักษาดวย

ยา เชน steroid therapy เพื่อลดการสราง autoantibody หลัง

จากนั้นจึงเจาะเลือดสงมาใหธนาคารเลือดตรวจซ้ำาใหม อาจมีโอกาส

ไดเลือดที่ดีกวาการตรวจครั้งแรกได

เนื่องจากผูปวย WAIHA มี warm autoantibody ที่มีความ

แรง โอกาสที่จะไดเลือดที่การทำา crossmatch ใหผลลบจึงเปนไป

ไดยาก แตการรอเลือดดังกลาวอาจเปนอันตรายตอชีวิตผูปวยโดย

เฉพาะกรณีที่ซีดมากและมี life-threatening anemia แพทยจึง

ควรพิจารณาผลการตรวจของธนาคารเลือดในการเตรียมเลือดให 

รวมกับอาการของผูปวยดวย 

การเลือกเลือดเพื่อทำา crossmatching มีหลักการ ดังนี้

1. กรณีที่ตรวจไมพบ alloantibody เลือกเลือดที่มีหมูเลือด 

ABO และ Rh (D) เหมือนผูปวย ควรเปนเลือดใหมเทา

ที่จะหาได และเลือกเลือดถุงที่เปน least incompatible 

blood ใหผูปวย

2. หากตรวจพบ alloantibody ทั้งใน current sample และ

ใน past record จะตองเลือกเลือดที่ไมมีแอนติเจนชนิด

เดียวกับแอนติบอดีที่พบ
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3. การทำา crossmatching สามารถใช adsorbed serum 
หรือ serum / plasma ของผูปวย

4. หากผูปวยเคยตรวจ red cell phenotype ของหมูเลือด
ระบบตางๆ เชน Rh  Kidd  Duffy  Kell  MNS  เปนตน 
ควรเลือกเลือดที่มีแอนติเจนเหมือนผูปวยใหมากที่สุด เพื่อ
ปองกัน hemolysis กรณีที่ผูปวยมี alloantibody แตตรวจ
ไมพบหรือไมไดตรวจ

การใหเลือดแกผูปวย WAIHA มีขอควรระวังเพื่อความ 
ปลอดภัยของผูปวย ดังนี้

1. ธนาคารเลือดไมควรจายเลือดใหทั้งถุง ควรแบงใหครั้ง 
ละประมาณ 100 mL กอน เพราะไมจำาเปนตองใหเลือด
จำานวนมากเพื่อรักษาระดับของ hemoglobin แตควร
ใหจำานวนที่เพียงพอเพื่อ maintain adequate oxygen 
delivery เทานั้น

2. การใหเลือด ควรใหอยางชาๆ พรอมทั้งคอยสังเกตอาการ 
ผิดปกติที่อาจเกิดขึ้นเมื่อไดรับเลือด ผูปวยอาจมี hemo-
lytic transfusion reaction ได โดยเฉพาะถาผูปวยมี
ภาวะ active hemolysis เลือดที่ใหอาจถูกทำาลายไดเร็ว
ขึ้นเชนเดียวกับเลือดของผูปวยเอง กรณีเชนนี้ตองหยุด 
การใหเลือดและใหการรักษาทันที

3. การใหเลือดอาจทำาใหผูปวยมีความเสี่ยงตอ red cell 
destruction มากขึ้น ถาผูปวยมี alloantibody ในขณะ
เดียวกันยังทำาใหมีการสราง alloantibody มากขึ้นดวย 
การใหเลือดจึงอาจไมเกิดประโยชนตอผูปวยทุกราย

สรุป การจัดหาเลือดใหผูปวย AIHA มิใชเรื่องงาย ธนาคาร

เลือดตองทำาการทดสอบเพิ่มเติมหลายวิธีเพื่อใหไดเลือดที่มีความ

ปลอดภัยสูงสุดแกผูปวย ซึ่งตองใชเวลานานมากกวาการจัดเตรียม

เลือดใหผูปวยทั่วไป นอกจากนั้นเลือดที่จัดหาใหไดดีที่สุดอาจเปน

เพียง least incompatible blood เทานั้น แพทยจึงควรพิจารณา

ระหวางเลือดที่ธนาคารเลือดจัดหาใหกับอาการและความจำาเปนของ 

ผูปวยกอนการตัดสินใจใหเลือด หากจำาเปนตองใหเลือดแกผูปวย

ควรปฏิบัติตามคำาแนะนำาของธนาคารเลือด ทั้งนี้เพื่อความปลอด

ภัยของผูปวย
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