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บทนำา

ปจจุบันเทคนิคการตรวจหาแอนติบอดีของเม็ดเลือดแดงมี
หลายวิธี เชน Standard  tube test (STT) , Solid-phase 
technology และ Column agglutination technology (CAT) 
ซึ่งเปน plastic card มี 6-8 microtubes แตละ microtube 
ประกอบดวย chamber และ column ภายใน column มี Sephadex 
gel (ID - Card, DiaMed AG), Dextran gel (Diagnostic 
Grifols), glass beads (Ortho-Clinical Diagnostics) บรรจุ
อยูทำาหนาที่เปนตัวกลาง กรองเม็ดเลือดแดงที่มีการจับกลุม และ
เปนตัวแยกระดับของปฏิกิริยาที่เกิดขึ้น หลักการเลือกวิธีการตรวจ

หาแอนติบอดีนั้นควรคำานึงถึงวิธีที่สามารถตรวจหาแอนติบอดีที่มี
ความสำาคัญทางคลินิกไดดี เปนวิธีที่ไมยุงยาก ใชเวลาในการตรวจ
ไมนาน และราคาไมสูงเกินไป วิธีการตรวจหาแอนติบอดีที่เปนวิธี 
มาตรฐาน คือ Multiple phases antiglobulin standard tube 
test1  ซึ่งทดสอบปฏิกิริยาตอเนื่อง 3 ขั้นตอนไดแก ขั้นตอนแรก
ที่อุณหภูมิหอง (20-24oC) เพื่อตรวจหา IgM antibody  ขั้น
ตอนที่ 2 ที่อุณหภูมิ 37oC เพื่อตรวจหา warm IgM antibody 
และ/หรือ IgM cold antibody ที่ยังคงทำาปฏิกิริยาที่ 37oC ได  
antiglobulin phase สำาหรับ IgG antibody และ/หรือ IgM 
cold antibody/complement ที่ยังคงเกิดปฏิกิริยา สวนวิธี CAT 
เปนวิธีทดสอบปฏิกิริยาระหวางแอนติบอดีและแอนติเจนของเม็ด
เลือดแดงใน microtube  โดยใหแอนติบอดีในซีรัมทำาปฏิกิริยา
กับแอนติเจนของเม็ดเลือดแดงบนเจล 

ดวยปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น คลังเลือด โรงพยาบาลขอนแกนไดนำา

นิพนธตนฉบับ

แอนติบอดีตอเม็ดเลือดแดงในผูปวยรับโลหิตซึ่งตรวจดวยวิธีหลอดทดลองมาตรฐาน

และวิธีเจล:การศึกษาเพื่อพัฒนางานบริการโลหิต

กัญญาดาวสี1และยุพาเอื้อวิจิตรอรุณ2

1ศูนยคลังเลือดกลาง โรงพยาบาลขอนแกน จังหวัดขอนแกน   2ศูนยวิจัยและพัฒนาการตรวจวินิจฉัยทางหองปฏิบัติการทางการแพทย คณะเทคนิคการแพทย มหาวิทยาลัย
ขอนแกน 

บทคัดยอ   ปจจุบันไดมีการนำาเทคนิคเจลมาใชในการตรวจกรองแอนติบอดีอยางแพรหลาย วัตถุประสงคของการศึกษาครั้งนี้ เพื่อศึกษา
ความชุก ชนิดของแอนติบอดี และเปรียบเทียบผลการตรวจกรองแอนติบอดีในตัวอยางผูปวยรับโลหิตระหวางวิธี Standard tube test 
(STT) และวิธี Gel agglutination (DG Gel: Diagnostic Grifols, Barcelona, Spain) ไดตรวจกรองแอนติบอดีในตัวอยางผูปวย
รับโลหิตโดยไมซ้ำาตัวบุคคล 750 ราย พบแอนติบอดีดวย วิธี STT 61 ราย (8.13%), DG Gel 55 ราย (7.33%) ตรวจพบแอนติบอดี
สอดคลองกันทั้ง 2 วิธี 54 ราย ใน 750 ราย ไดแก anti-Mia, anti-E, anti-P

1
, anti-Lea, anti-Leb, anti-Lea+Leb,  anti-Jka, 

anti-c, anti-E+anti-Mia, anti-E+anti-c, anti-Leb+anti-Mia, anti-E+anti-Fyb, anti-Lea+anti-P
1
 และ anti-Lea+Leb+anti-P

1
 

จำานวน 28, 6, 4, 3, 1, 1, 2, 1, 2, 2, 1, 1, 1 และ 1 ราย ตามลำาดับ  ตรวจพบแอนติบอดีดวย STT วิธีเดียว 7 ราย ไดแก anti-P
1
 

5 ราย และ anti-Lea 2 ราย  ใหผลบวกเฉพาะวิธี DG Gel 1 ราย พบเปน unidentified antibody  แอนติบอดีที่พบในผูปวย
ทั้ง 61 ราย ประกอบดวย anti-Mia รอยละ 50.82 (31 ราย)  anti-P

1 
รอยละ 18.03 (11 ราย)  Lewis antibodies รอยละ 16.39 

(10 ราย)  anti-E รอยละ 18.03 ( 11 ราย)  anti-c รอยละ 4.92 (3 ราย)  anti-Jka รอยละ 3.28 (2 ราย) และ anti-Fyb รอยละ 
1.64 (1 ราย)  วิธี DG Gel มีคา sensitivity, specificity, false positive, false negative, positive predictive valve (PPV), 
negative predictive valve (NPV) และ efficiency เปนรอยละ 98.2, 99.0, 1.8, 1.0, 98.2, 99.0 และ 98.9 ตามลำาดับ การศึกษา
นี้พบวา STT มีความไวสูงกวา DG Gel (p < 0.001)  โดยมีขอจำากัดในการตรวจหา anti-P

1
 และ Lewis antibodies บางตัว ซึ่ง

เปนแอนติบอดีที่พบไดบอยในประชากรไทย   เนื่องจากมีความชุกของหมูเลือด P
1
 negative สูงถึงรอยละ 77 และ Le(a-b-) รอยละ 

30  ถึงแม anti-P
1
 และ Lewis antibodies ถูกจัดเปนแอนติบอดีที่มีความสำาคัญทางคลินิกนอย แตในกรณีทำาปฏิกิริยาไดที่ 37 ำC 

ก็อาจเปนสาเหตุการเกิด transfusion complication ได 

Key Words : l Red cell alloantibodies  l Transfused patient  l Antibody screening  l Standard tube test

    l Gel test
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วิธีเจล (Gel Coombs card / LISS Coombs card : DG gel 
(Diagnostic Grifols, Barcelona, Spain) ซึ่งภายใน column 
มี AHG reagent บรรจุอยู มาใชในการตรวจกรองแอนติบอดี 
ของผูปวย (antibody screening test) ที่ขั้นตอน antiglobulin 
phase  เพื่อตรวจหาแอนติบอดีตอหมูโลหิตชนิด IgG รวมกับ 
standard tube test ซึ่งทดสอบปฏิกิริยาเฉพาะที่อุณหภูมิหอง 
และที่อุณหภูมิ 37oC เพื่อตรวจหาแอนติบอดีชนิด IgM และใน
รายที่การตรวจคัดกรองแอนติบอดีใหผลบวก จะตรวจหาชนิดของ
แอนติบอดีในผูปวยบางรายเทานั้น

วัตถุประสงคของการศึกษาครั้งนี้ เพื่อศึกษาเปรียบเทียบการ
ตรวจกรองแอนติบอดีในตัวอยางผูปวยรับโลหิตที่โรงพยาบาล
ขอนแกนระหวาง วิธีเจล (DG gel: Diagnostic Grifols) และ
วิธีหลอดทดลองมาตรฐาน พรอมทั้งศึกษาความชุกและชนิดของ
แอนติบอดีในผูปวยรับโลหิต

วัสดุและวิธีการ

วัสดุ

1. ตัวอยางที่ศึกษา
ซีรัมของผูปวยที่เหลือจากการทดสอบประจำาวัน จากผูปวย

ที่มีประวัติรับโลหิตครั้งที่ 2 ขึ้นไป และมีระยะเวลาหางจากการรับ
เลือดครั้งกอนหนา ไมนอยกวา 21 วัน ระหวางเดือนตุลาคม 2555 - 
มกราคม 2556 จำานวน 750 ตัวอยาง โดยเปนผูปวยที่ไมซ้ำารายกัน

2. เซลลและน้ำายา ประกอบดวย
2.1 Screening O1, O2 cells (Lot No : 55093, 55103, 

55110, 55120 และ 56010), Panel cells (Lot No : 55090, 
55100, 55110, 55120 และ 56010) ซึ่งมีแอนติเจนของหมูเลือด
ระบบตางๆที่สำาคัญไดแก D, C, E, c, e, M, N, S, s, P

1
, Lea, Leb, 

Mia, Jk a, Jkb, Fya, Fyb, K, k, Dia, Dib และ Xga, Polyspecific 
antihuman globulin reagent, Coombs control cells ของ
ศูนยบริการโลหิตแหงชาติ สภากาชาดไทย

2.2 DG Gel (Diagnostic Grifols, Barcelona, Spain.) 
ลักษณะเปน plastic card 8 หลุม มี polymerised dextran gel 
ทำาหนาที่เปนตัวกลางบรรจุอยูใน column ประกอบดวย Neutral 
gel (ภายใน column บรรจุ polymerised dextran gel และ 
buffered salt solution ไมมี AHG reagent) และ LISS/Coombs 
gel ซึ่งภายใน column มี AHG reagent

2.3 Typing antiserum ประกอบดวย commercial 
antisera ไดแก anti-P

1
, anti-Jka, anti-Jkb, anti-Fya, anti-

Fyb, anti-C, anti-e, anti-S, anti-s, anti- K, anti-k (DiaMed 
GmbH, Switzerland), anti-Lea, anti-Leb (LORNE LABS. 
LOWER EARLEY. RG6 4 UT, U.K.), anti-M, anti-N, anti-E, 
anti-c (ศูนยบริการโลหิตแหงชาติ สภากาชาดไทย) และ anti-Mia 
ซึ่งไดจากพลาสมาของผูบริจาคโลหิต หมู AB ที่เก็บแชแข็งไวเปน 

aliquot 
3. เครื่องวิเคราะหอัตโนมัติ WADiana Compact 

(Automatic analyser for gel cards), Diagnostic Grifols, 
Spain สำาหรับการทดสอบดวยวิธี DG Gel

4. เครื่องลางเซลลอัตโนมัติ (Automatic cell washer) 
สำาหรับการทดสอบดวยวิธี STT
วิธีการ

ทดสอบทั้งวิธีหลอดทดลองมาตรฐาน (STT) และวิธี DG Gel 
ไปพรอมกัน โดยในการทดสอบดวยวิธี STT ไดใชเครื่องลางเซลล 
อัตโนมัติในขั้นตอน antiglobulin phase และอานผลดวยตาเปลา 
(macroscopic) ยกเวนที่ขั้นตอน antiglobulin ถาใหผลลบ จะ
ดูดวยกลองจุลทรรศน สวนวิธี DG Gel ทดสอบโดยใชเครื่อง
อัตโนมัติ (WADiana Compact automatic analyser) ตรวจ
ยืนยันชนิดแอนติบอดีที่พบ ดวยการทำา red cell typing ดวย 
antiserum ชนิดเดียวกับแอนติบอดีที่ตรวจพบ ซึ่งไดผลเปนลบ
ทุกราย ดังรายละเอียด

1. การตรวจกรองแอนติบอดี(antibodyscreening)

 1.1 Saline multiphase antiglobulin standard tube 
test 1 (STT)

1.2 DG Gel test (DG Gel)
1.2.1 Neutral gel ใช 1% screening cell O1 และ 

O2 ที่ suspended ใน DG Gel LISS solution 50 µLโดยแยกเปน 
2 column และซีรัม 25 µL ใน DG Gel Neutral card incubate 
ที่ อุณหภูมิหอง 15 นาที ปนอานผลปฏิกิริยาการจับกลุม

1.2.2 Coombs gel ใช 1% screening cell O1 
และ O2 ที่ suspended ใน DG Gel LISS solution 50 µL 
โดยแยกเปน 2 column และซีรัม 25 µL ใน DG Gel Coombs 
card incubate ที่ 37oC นาน 15 นาที ปนอานผลปฏิกิริยาการ
จับกลุม

2. การตรวจหาชนิดของแอนติบอดี(antibodyidentification) 
นำาซีรัมที่ใหผลบวกจากการตรวจกรองแอนติบอดีทั้ง 2 วิธี มาตรวจ
หาชนิดของแอนติบอดีโดยใช panel cells หากผลการตรวจกรอง
แอนติบอดีใหผลบวกทั้งสองวิธี จะตรวจหาแอนติบอดีดวย STT 
โดยใช ซีรัม 2 หยด ทำาปฏิกิริยากับ 3% Panel cells 1 หยด  แตถา
ผลการตรวจกรองแอนติบอดีใหผลบวกเฉพาะวิธีเจล จะตรวจหา
แอนติบอดี ดวยวิธีเจล

3. ตรวจยืนยันความถูกตองของชนิดแอนติบอดี โดยการหา
แอนติเจนบนเม็ดเลือดแดงของผูปวยรายนั้น (red cell typing) 
ดวย known antiserum ระบบเดียวกับแอนติบอดีที่ตรวจพบ
โดยมี positive และ negative red cell control ทดสอบควบ
คูไปดวย

4. สถิติ ใชสถิติเชิงพรรณนา คำานวณความชุก (prevalence) 
ของการตรวจพบแอนติบอดีและชนิดแอนติบอดีในผูปวย เปนรอยละ 



แอนติบอดีตอเม็ดเลือดแดงในผูปวยรับโลหิตซึ่งตรวจดวยวิธีหลอดทดลองมาตรฐานและวิธีเจล:
การศึกษาเพื่อพัฒนางานบริการโลหิต
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และวิเคราะหคานัยสำาคัญทางสถิติดวย Z test และ Fisher’s Exact 
Test ที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 กำาหนดคานัยสำาคัญที่ p < 0.05

การศึกษานี้ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการจริยธรรม
การวิจัยในมนุษยมหาวิทยาลัยขอนแกน โดยยึดหลักเกณฑตาม
คำาประกาศเฮลซิงกิ (Declaration of Helsinki) และแนวทาง
การปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดี (ICH GCP) ใหไว ณ วันที่ 14 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 ลำาดับที่ 3.4.02: 48/2555 เลขที่ : HE552269 

ผลการศึกษา

ตัวอยางในการศึกษานี้ไดจากซีรัมของผูปวยไมซ้ำาตัวบุคคล 
มีประวัติรับโลหิตครั้งที่ 2 ขึ้นไป และมีระยะเวลาหางจากการรับ
เลือดครั้งกอนหนา ไมนอยกวา 21 วัน จำานวน 750 ราย อายุ
ระหวาง 1-93 ป คาเฉลี่ยอายุ 46.24 ± 23.10 ประกอบดวยเพศ
หญิง 361 ราย (48.13%) และเพศชาย 389 ราย (51.87%) ตรวจ
พบความชุกของแอนติบอดีระหวางเพศชายและเพศหญิง รอยละ 
6.68 และ 9.97 ตามลำาดับ ซึ่งไมพบความแตกตางอยางมีนัยสำาคัญ
ทางสถิติ (p > 0.05)

Table 1 แสดงการเปรียบเทียบผลการตรวจพบแอนติบอดี
ในผูปวย ระหวางวิธี STT และ DG Gel พบแอนติบอดีดวยวิธี 
STT 61 ราย ใน 750 ราย (8.13%) วิธี DG Gel 55 ราย ใน 750 
ราย (7.33%) วิธี STT และ DG Gel (Coombs & Neutral) 
ใหผลบวกสอดคลองกัน 54 ราย และใหผลลบสอดคลองกัน 688 
ราย ใหผลบวกเฉพาะ STT 7 ราย และใหผลบวกเฉพาะวิธี DG 
Gel 1 ราย รวมตรวจพบแอนติบอดีทั้งหมด 62 รายวิธี STT 
ตรวจพบแอนติบอดีไดมากกวาวิธี DG Gel อยางมีนัยสำาคัญทาง
สถิติ (p < 0.001)

วิธี DG Gel มีคา sensitivity, specificity, false positive, 
false negative, positive predictive valve (PPV), negative 
predictive valve (NPV) และ efficiency เปน 98.2%, 99.0%, 
1.8%, 1.0%, 98.2%, 99.0% และ 98.9% ตามลำาดับ

Table 2 แสดงการตรวจยืนยันชนิดของแอนติบอดีจำานวน 
62 ราย ที่พบในผูปวย ดวย วิธี STTและ DG Gel (Coombs 
& Neutral) ที่ใหผลบวกสอดคลองกัน 54 ราย ไดแก anti-Mia, 
anti-E, anti-P

1
, anti-Lea, anti-Leb, anti-Lea+Leb, anti-Jka, 

anti-c, anti-E+anti-Mia, anti-E+anti-c, anti-Leb+anti-Mia, 

anti-E+anti-Fyb, anti-Lea+anti-P
1
 และ anti-Lea+Leb+anti-P

1
 

จำานวน 28 (45.90%), 6 (9.84%), 4 (14.75%), 3 (8.19%), 1 
(1.64%), 1 (1.64%), 2 (3.28%), 1 (1.64%), 2 (3.28%), 2 
(3.28%), 1 (1.64%), 1 (1.64%), 1 (1.64%) และ 1 (1.64%) 
ราย ตามลำาดับ  แอนติบอดีที่ตรวจพบดวยวิธี STT อยางเดียว 
7 ราย ไดแก anti-P

1
 จำานวน 5 ราย และ anti-Lea  จำานวน 2 

ราย  สวนแอนติบอดีที่ใหผลลบตอ STT แตใหผลบวกกับ DG 
Gel 1 ราย พบเปน unidentified antibody 

Table 3 แสดงชนิดและความถี่ของแอนติบอดีที่ตรวจพบ
ในผูปวยรับเลือด 61 ราย จำาแนกเปนแอนติบอดีทั้งหมด 7 ชนิด 
โดยพบ anti-Mia มากที่สุด  31 ราย (50.82%), anti-P

1
 11 ราย 

(18.03%), Lewis antibodies 10 ราย (16.39%), anti-E 11 
ราย (18.03%), anti-c 3 ราย (4.92%), anti-Jka 2 ราย (3.28%) 
และ anti-Fyb 1 ราย (1.64%)

Table4 แสดงปฏิกิริยาของแอนติบอดีที่ตรวจพบเฉพาะ STT 
อยางเดียว แยกตามการเกิดปฏิกิริยาที่ขั้นตอนตางๆ ประกอบดวย 
anti-P

1
 5 ราย รายที่ 1 ทำาปฏิกิริยาทั้งสามขั้นตอน ใหคาความแรง

ของปฏิกิริยาเปน 3+, 2+ และ 1+ ตามลำาดับ รายที่ 2, 3, 4 ทำา
ปฏิกิริยาที่อุณหภูมิหองและที่ 37oC ใหคาความแรงของปฏิกิริยา
เปน 1+ ทั้งสองขั้นตอน และรายที่ 5 ทำาปฏิกิริยาเฉพาะที่อุณหภูมิ 
หอง มีความแรงของปฏิกิริยาเปน 1+  สวน anti-Lea จำานวน 2 
ราย พบวา รายที่ 1 ทำาปฏิกิริยาที่อุณหภูมิหองและที่ 37oC ใหคา
ความแรงของปฏิกิริยาเปน 1+ ทั้งสองขั้นตอน และ anti-Lea รายที่ 
2 ทำาปฏิกิริยาทั้ง 3 ขั้นตอน ใหคาความแรงของปฏิกิริยาที่อุณหภูมิ 
หอง 37oC และ AHG เปน 1+, 1+ และ weakly positive (+w) 
ตามลำาดับ ซึ่งปฏิกิริยาทั้งหมดเปนปฏิกิริยาที่ไดจากการอานผลดวย
ตาเปลา โดยทุกรายใหผลบวกที่อุณหภูมิหอง 

วิจารณและสรุปผล

การศึกษานี้ไดตรวจหาแอนติบอดีทั้งสองวิธี โดยทดสอบไป
พรอมๆ กัน พบวาวิธี STT และวิธี DG Gel (Diagnostic Grifols 
gel: Coombs & Neutral) ใหผลบวกสอดคลองกัน 54 ราย และ
ใหผลลบสอดคลองกัน 688 ราย ใหผลบวกเฉพาะ STT 7 ราย 
และใหผลบวกเฉพาะวิธี DG Gel 1 ราย ซึ่งไมสามารถจะบอก
ไดวาเปน specific antibody หรือไม รวมตรวจพบแอนติบอดี

Table1  Comparison of alloantibodies detected in transfused patients by STT and DG Gel

STT

DGGel
Positive(cases) Negative(cases) Total(cases) p-value*

Positive 54 1** 55 (7.33%) <0.001
Negative 7 688 695

Total 61(8.13%) 689 750
*Fisher’s Exact Test (Some cells have expected count less than 5.);  ** Unidentified antibody
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Table2Antibody specificities detected by STT and DG Gel

Specificity
STT+

Gel+

STT+

Gel-

STT-

Gel+

Total

(cases)
%

Singleantibody

Anti-Mia 28 0 0 28 45.90
Anti-E 6 0 0 6 9.84
Anti-P

1
4 5 0 9 14.75

Anti-Lea 3 2 0 5 8.19
Anti-Leb 1 0 0 1 1.64
Anti-Lea+Leb 1 0 0 1 1.64
Anti-Jka 2 0 0 2 3.28
Anti-c 1 0 0 1 1.64

Multipleantibodies

Anti-E+anti-Mia 2 0 0 2 3.28
Anti-E+anti-c 2 0 0 2 3.28
Anti-Leb+anti-Mia 1 0 0 1 1.64
Anti- E+anti-Fyb 1 0 0 1 1.64
Anti-Lea+anti-P

1
1 0 0 1 1.64

Anti-P
1
+anti-Lea+Leb 1 0 0 1 1.64

Unidentified 0 0 1 1 1.64

Total(cases) 54 7 1 62 100

Table3Classification of single and multiple antibodies developed in 61 transfused patients

Antibodyspecificities Single

antibody

Multiple

antibodies

Total

No.%

Anti-Mia 28 3 31 50.82
Anti-P

1
9 2 11 18.03

Lewis antibodies (anti-Lea, anti-Leb, anti-Lea+Leb) 7 3 10 16.39
Anti-E 6 5 11 18.03
Anti-c 1 2 3 4.92
Anti-Jka 2 0 2 3.28
Anti-Fyb 0 1 1 1.64

Total(cases) 53 8

Table4Thermal amplitude characteristic of 7 antibodies detected by STT only

Alloantibodies Total RTonly RT+37oC RT+37oC+AHG
Anti-P

1
5 1a 3b 1c

Anti-Lea 2 0 1b 1d

Total(cases) 7 1 4 2
a = RT 1+;  b = RT 1+, 37oC 1+;  c = RT 3+, 37oC 2+, AHG 1+;  d = RT 1+, 37oC 1+, AHG w+
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ทั้งหมด 62 รายวิธี DG Gel มีคา sensitivity, specificity, 
false positive, false negative, positive predictive valve 
(PPV), negative predictive valve (NPV) และ efficiency 
เปน 98.2%, 99.0%, 1.8%, 1.0%, 98.2%, 99.0% และ 98.9% 
ตามลำาดับวิธี STT มีความไวสูงกวาวิธี DG Gel อยางมีนัยสำาคัญ มีความไวสูงกวาวิธี DG Gel อยางมีนัยสำาคัญมีความไวสูงกวาวิธี DG Gel อยางมีนัยสำาคัญ
ทางสถิติ (p < 0.001)

ผลการศึกษาเปรียบเทียบการตรวจหาแอนติบอดีดวยวิธี STT 
และวิธี DG Gel นี้ใกลเคียงกับการศึกษาในป 2544 ศิริณา  พงศถิ่น
ทองงาม2  เปรียบเทียบการตรวจหาชนิดของแอนติบอดีระหวางวิธี
เจล (ID - Card, DiaMed AG) และวิธี STT พบวาทั้งสองวิธี
ไดผลสอดคลองกัน 27 ใน 34 ราย (79.4%) มีตัวอยาง 6 ราย ที่
ตรวจพบดวย STT อยางเดียว ไดแก anti-P

1
 1 ราย, anti-Lea 

1 ราย และ anti-Lea+Leb 4 ราย ใกลเคียงกับการศึกษาครั้งนี้พบ  
anti-P

1
 5 ราย และ anti-Lea 2 ราย  Eduardo Delaflor-Weiss 

และคณะ3  ไดนำาวิธีเจล (ID - Microtyping system, Ortho 
Diagnostic Systems, Raritan, NJ) มาใชตรวจกรองแอนติบอดี
และหาชนิดแอนติบอดีในโรงพยาบาลชุมชน โดยเปรียบเทียบกับ
วิธี STT พบวาวิธีเจลมีความไวสูงกวา แตมีความจำาเพาะต่ำากวาสูงกวา แตมีความจำาเพาะต่ำากวา
วิธี STT แอนติบอดีบางระบบตรวจไมพบดวยวิธีเจล แตตรวจ
พบดวย STT เชน anti-I, anti-Lea  แอนติบอดีบางระบบตรวจ
พบดวยวิธีเจล แตตรวจไมพบดวยวิธี STT เชน anti-D, anti-E 
และ anti-c  แตกตางจากการศึกษาครั้งนี้ที่พบวาวิธี STT มีความ
ไวสูงกวาวิธี DG Gel (Diagnostic Grifols gel)

กฤษณา  เอื้อนอมจิตตกุล4  เปรียบเทียบการใชวิธีโพลีบรีน 
วิธีเจล (ID - Card, DiaMed AG), CAT ที่ใช glass bead เปน
ตัวกลาง (Autovue® innova) และ STT ในการตรวจกรองแอนติบอดี 
พบวาความไวของ STT มีคาสูงกวาวิธีอื่น ทั้งในแอนติบอดีกลุม
ที่มีความสำาคัญทางคลินิกและกลุมที่ไมมีความสำาคัญทางคลินิก

เทคนิคหลอดทดลองมาตรฐานแอนติโกลบูลิน (Multiple phase 
antiglobulin standard tube test)1 เปนวิธีมาตรฐานที่ทำาไดงาย 
ใชเครื่องมือพื้นฐานที่มีอยูในหองปฏิบัติการ และราคาไมแพง อาน
ผลไดทั้ง 3 ขั้นตอนในหลอดทดลองเดียว และสามารถดูผลการเกิด
ปฏิกิริยาดวยกลองจุลทรรศนในกรณีที่อานผลดวยตาเปลาไมชัดเจน 
แตตองใชเทคนิคการปนและเขยากอนอานผล ซึ่งขึ้นอยูกับตัวบุคคล 
และมีขั้นตอนยุงยากในการลางเซลลเพื่อขจัด free antibody ออก
ใหหมด โดยไมใหแอนติบอดีที่ทำาปฏิกิริยาเกาะที่ผิวเซลลหลุดออก
ไปดวย แตปจจุบันมีเครื่องปนลางเซลลอัตโนมัติ (automatic 
cell washer) ชวยลดขอผิดพลาดและแรงงาน ตลอดจนเวลาใน
การทดสอบจากขั้นตอนการปนลางได  ในขณะที่วิธีเจล (CAT) 
ไมตองลางเซลล  อานผลที่ end-point ของปฏิกิริยา โดยไมตอง
เขยา ทำาใหสะดวกในการอานผล ใชปริมาณซีรัมนอย แตตองใช 
incubator และ centrifuge เฉพาะของ gel card อีกทั้งราคา
แพงกวาวิธี STT

โดยปกติ เนื่องจากการใชเทคนิคเจลในการตรวจ หากตองการ
ตรวจหา IgM antibody และ IgG antibody  ตองเพิ่มเจลอีก 2 
column  เปน saline gel (ไมมีน้ำายา AHG)  ซึ่งทำาใหคาใชจาย
สูงขึ้นอีกเทาตัว เนื่องจากขอจำากัดดานงบประมาณ ทั้งผูขายและ
ผูใช จึงนิยมใช Coombs gel ในการตรวจหา IgG antibody 
ที่มีความสำาคัญทางคลินิกมากกวา IgM antibody แตในการ
ศึกษานี้ตองการที่จะเปรียบเทียบการตรวจพบแอนติบอดีดวยวิธี
เจล ใหสอดคลองกับขั้นตอนการตรวจดวยวิธี STT ซึ่งตรวจหา 
IgM antibody ที่อุณหภูมิหอง และการตรวจหาแอนติบอดีที่ทำา
ปฏิกิริยาที่ 37oC และ AHG จึงไดเพิ่มการตรวจดวย Neutral 
gel (saline gel)

การศึกษานี้พบความชุกของแอนติบอดีในผูปวยรับเลือด 
รอยละ 8.27 (62 ราย ใน 750 ราย) โดยพบในเพศชาย รอยละ 
6.68 (26 ราย ใน 389 ราย) เพศหญิงรอยละ 9.97 (36 ราย ใน 361 
ราย) ผูปวยรับเลือดเพศชายมีความชุกของการตรวจพบแอนติบอดี
นอยกวาเพศหญิง 3.29% (95%CI: -0.07 ถึง 0.01) ซึ่งไมมีความ
แตกตางอยางมีนัยสำาคัญทางสถิติ (p > 0.05)

ความถี่และชนิดของ alloantibodies ที่พบมีความแตกตางกัน
ตามกลุมประชากร สิ่งแวดลอม ตลอดทั้งวิธีการทดสอบและความไว
ของการทดสอบ โดยในการศึกษานี้พบความชุกของ alloantibodies 
สูงกวาการศึกษาของที่อื่นๆ เชน Natukunda B และคณะ5 พบ
ความชุกของ alloantibodies ในผูปวยรับเลือดชาว Ugandans 
เทากับ 6.1% สูงกวาการศึกษาของปราณี  พิสัยพงศ และคณะ6 

ที่ศึกษาชนิดและความถี่ของแอนติบอดีตอเม็ดเลือดแดงในผูปวย
ภาคเหนือจำานวน 42,615 ราย โดยใช STT พบ unexpected 
antibodies จำานวน1,207 ราย (2.83%) และ Al-Joudi F และ Al-Joudi F และและ
คณะ7 ไดศึกษาความชุกและชนิดของ alloantibodies ในผูปวย
ชาวมาเลเซียที่ไดรับเลือดที่โรงพยาบาล Raja Perempuan Zainab 
II รัฐกลันตัน พบ alloantibodies ในผูปวย 65 ราย (1.13%)  
การศึกษานี้พบความชุกของ alloantibodies ต่ำากวาการศึกษาของ 
Bilwan F และคณะ8 และ  Wang  LY และคณะ9 ที่พบแอนติบอดี 
9.2% และ 37% ตามลำาดับ ในกลุมผูปวยธาลัสซีเมีย ซึ่งเปนผล
จากความแตกตางของประชากรที่ศึกษา ระยะเวลาที่ศึกษา รวมทั้ง
ความถี่ของการรับเลือด ทั้งนี้กลุมตัวอยางจากผูปวยธาลัสซีเมียของ
โรงพยาบาลขอนแกนในการศึกษานี้ มี จำานวน 125 ราย และผูปวย
รับเลือดอื่น 625 ราย พบแอนติบอดีในผูปวยธาลัสซีเมีย เพียง 3 
ราย (2.4%) ต่ำากวาผูปวยโรคอื่นๆ ซึ่งพบ 58 ราย (9.28%)  ทั้งนี้
เพราะผูปวยธาลัสซีเมียไดรับเลือดแบบ phenotype matching 
(E และ c) ตั้งแตป พ.ศ 2551

แอนติบอดีที่พบมากที่สุดในการศึกษานี้คือ anti-Mia  รอยละ 
50.82 ใกลเคียงกับการศึกษาของ ปราณี  พิสัยพงศ และคณะ6 ที่
พบ anti-Mia รอยละ 36.76 ในภาคเหนือ และสอดคลองกับการ 
กระจายของหมูเลือดตางๆในประชากรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ10 
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ที่พบ Mia antigen รอยละ 13.92 ในขณะที่ Caucasians มี Mia 
antigen เพียง รอยละ 0.1411  anti-Mia  ทำาใหเกิด immediate 
และ delayed HTR และ severe HDFN12 ได  การใหเลือดจึง
ตองใหเลือด antigen-negative ที่เขากันได 12

แอนติบอดีที่ตรวจพบเฉพาะวิธี STT 7 ราย เปน anti-P
1
 5 

ราย และ anti-Lea 2 ราย  ซึ่งแอนติบอดีทั้งหมดสามารถตรวจ
พบไดที่อุณหภูมิหอง แตเปนที่นาสังเกตวา มี anti-P

1
 4 ราย และ

และ anti-Lea 2 ราย ที่เกิดปฏิกิริยาในหลอดทดลองที่ 37oC และ 
AHG ซึ่งอาจทำาใหเกิดปฏิกิริยาแทรกซอนในผูปวยรับเลือดได

Anti-P
1 
ที่ตรวจพบเฉพาะวิธี STT จำานวน 5 ราย มี 1 ราย 

ทำาปฏิกิริยาทั้งสามขั้นตอน  3 ราย ทำาปฏิกิริยาที่อุณหภูมิหองและ 
37oC  และอีก 1 ราย ทำาปฏิกิริยาเฉพาะที่อุณหภูมิหอง แมวา
แอนติบอดีกลุมนี้จะเปนแอนติบอดีที่มีความสำาคัญทางคลินิกนอย 
(minor clinical significant) แตสามารถจับ complement ได 
ถาทำาปฏิกิริยาที่อุณหภูมิ 37oC ในหลอดทดลอง อาจเปนสาเหตุการ
เกิด transfusion complication ในรางกายได ดังที่ไดมีรายงาน
การเกิด acute hemolytic transfusion reaction (AHTR) 
โดย Arndt PA et al.13  ซึ่งมีสาเหตุจาก anti-P

1
 ที่ทำาปฏิกิริยา

ที่อุณหภูมิ 37oC และ Chandeysson PL et al.14 รายงานการ
เกิด delayed hemolytic transfusion reaction (DHTR) จาก 
anti-P

1
 ซึ่งทำาปฏิกิริยาที่อุณหภูมิ 22-37oC ในหญิงผิวขาว หลัง

จากรับเลือด 2 วัน
Anti-Lea ที่ตรวจพบเฉพาะวิธี STT จำานวน 2 ราย รายที่ 1 

ทำาปฏิกิริยาที่อุณหภูมิหองและ 37oC และอีก 1 ราย ทำาปฏิกิริยาทั้ง 
3 ขั้นตอน ทั้งนี้มีรายงานการเกิด severe hemolytic transfusion 
reaction จาก anti-Lea  ในผูปวยที่มีหมูเลือดเปน Le(a-b-) ไดรับ
เลือดที่มีแอนติเจน Le(a+b-) โดย Matson GA et และคณะ15  
และ Hunter DT16  รายงานการเกิด hemolytic transfusion 
reaction จาก anti-Lea ในหญิงผิวขาว หลังจากรับเลือด 14 วัน

การศึกษานี้แสดงใหเห็นวา DG Gel ไมสามารถตรวจพบ 
anti-P

1 
และ anti-Lea บางรายได แอนติบอดีเหลานี้พบไดในคน

ไทย ที่มีความถี่ของแอนติเจนแตกตางจากชาวตะวันตก ซึ่งความ
ชุกของหมูเลือดระบบ P ในคนไทยอิสาน10  มีหมูเลือด P

1
 (P

1
+P 

antigen) รอยละ 22.65  หมูเลือด P
2
 (P antigen/P

1
 negative) 

รอยละ 77.35 ในขณะที่ Caucasians มี หมูเลือด P
1
 รอยละ 

79  หมูเลือด P
2
 รอยละ 2117  และประชากรไทยกรุงเทพ มี 

Lewis negative รอยละ 30.87  ในขณะที่ Caucasians มีเพียง 
รอยละ 617,18 โอกาสการสราง anti-P

1
 และ Lewis antibodies 

ในคนไทย ซึ่งมี P
1
 negative และ Lewis negative สูง จึงพบได 

สูงกวาชนผิวขาว
ในการตรวจหาชนิดของแอนติบอดีในผูปวยที่ตองรับเลือดมี

ความสำาคัญมาก  เมื่อพิจารณาถึงความไว ความจำาเพาะ ตลอด
จนความคุมคาของคาใชจาย เทคนิคหลอดทดลองมาตรฐานยัง

เปนเทคนิคที่มีความเหมาะสมสำาหรับหนวยงานที่มีขอจำากัดดาน 
งบประมาณและมีปริมาณงานไมสูงมาก โดยจัดหาเครื่องปนลางเซลล 
อัตโนมัติและฝกอบรมบุคลากรในการทดสอบและอานผลดวย
เทคนิคที่ถูกตอง จะชวยใหเพิ่มความคุมคาคุมทุน

ผลการศึกษานี้ เปนประโยชนในการเพิ่มความระมัดระวังใน
การเตรียมเลือด ทดสอบความเขากันไดของเลือดโดยวิธี DG Gel 
และการหาเลือดที่ไมมีแอนติเจนจำาเพาะกับแอนติบอดีของผูปวย 
แทนการสุมเลือกเลือดมาทดสอบความเขากันได
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RedCellAlloantibodiesinTransfusedPatientsDetectedbyStandard

Tube Test andColumnGelAgglutination: A Study for Improving

TransfusionService

KanyaDaowsee1andYupaUrwijitaroon2

1Blood Bank Centre, Khon Kaen Hospital, Khon Kaen;   2The Centre for Research and Development of Medical Diagnostic Laboratories, 
Faculty of Associated Medical Sciences, Khon Kaen University

Abstract:  The column agglutination technology (CAT) for red cell serology testing has been implemented world 
wide.  The aim of this study was to reveal the prevalence of unexpected antibodies in the transfused patients 
and compared sensitivity and specificity of the DG Gel (Diagnostic Grifols) with the standard tube test (STT) 
for routine screening test.  A total of 750 serum samples from transfused patients individually were screened 
for red cell antibodies.  Red cell alloantibodies were detected in 61 out of the total of 750 (8.13%) by STT and  
55 out of 750 (7.33%) by DG Gel.  The concordant positive results were found in 54 out of 62 positive samples 
including  28 anti-Mia, 6 anti-E, 4 anti-P

1
, 3 anti-Lea, 1 anti-Leb, 1 anti-Lea+Leb, 2 anti-Jka, 1 anti-c, 2 anti-E+anti-

Mia, 2 anti-E+anti-c, 1 anti-Leb+anti-Mia, 1 anti-E+anti-Fyb, 1 anti-Lea+anti-P
1
 and 1 anti-Lea+Leb+anti-P

1
.  The 

discordant positive results with STT only were found in 7 out of 62 samples.  DG Gel failed to detect all 5 anti-P
1
 

and 2 anti-Lea. One positive sample by DG Gel only was not able to define specificity.  Regarding specificity 
of antibodies, there were seven different antibodies identified in 61 patients including 31 anti-Mia (50.82%), 11 
anti-P

1 
(18.03%), 10 Lewis antibodies (16.39%), 11 anti-E (18.03%), 3 anti-c (4.92%), 2 anti-Jka (3.28%) and 1 anti-

Fyb (1.64%). DG Gel showed sensitivity, specificity, false positive, false negative, positive predictive valve (PPV), 
negative predictive valve (NPV) and efficiency 98.2%, 99.0%, 1.8%, 1.0%, 98.2%, 99.0% and 98.9%, respectively. 
The results of this study indicated that STT had higher sensitivity than that of DG Gel (p < 0.001).  DG Gel 
had limitation in detection of anti-P

1
 and Lewis antibodies which are commonly found in the Thai population 

with high prevalence of negative P
1
 at 77%, and Lewis negative at 30%.  Although they are considered as less 

clinically significant antibodies when reacting at 37oC, transfusion complication could be occurred.

Key Words : l Red cell alloantibodies  l Transfused patient  l Antibody screening  l Standard tube test

    l Gel test
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