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การตรวจโลหิตบริจาคเพื่อความปลอดภัยของผูรับโลหิต ตาม

มาตรฐานศูนยบริการโลหิตแหงชาติ สภากาชาดไทย ประกอบดวย  

การตรวจหมูเลือด ABO, Rh(D) การตรวจกรองแอนติบอดีตอเม็ด

เลือดแดง และการตรวจการติดเชื้อที่ถายทอดทางเลือด  ไดแก 

ซิฟลิส ไวรัสเอดส ไวรัสตับอักเสบบีและซี โดยตองทำาการทดสอบ

ทุกชนิดขางตนในตัวอยางของโลหิตบริจาคทุกยูนิต  บันทึกผลและ

ตรวจสอบผลกับประวัติการตรวจในอดีต (ถามี)1  ในกรณีตรวจ

กรองแอนติบอดีตอเม็ดเลือดแดงใหผลบวก ควรทำาการตรวจหา

ชนิดของแอนติบอดี (antibody identification) ตอไป

การตรวจหาแอนติบอดีของหมูเลือดในโลหิตบริจาค

แอนติบอดีของหมูเลือดเกิดขึ้นจากการตอบสนองของระบบ

ภูมิคุมกันตอแอนติเจนแปลกปลอมที่ไดรับจากการรับโลหิต หรือ

การตั้งครรภ ดวยการสราง alloimmune antibody หรือไดรับ

สารที่มีโครงสรางคลายแอนติเจนของหมูเลือด (antigen liked 

substance) ในธรรมชาติ ซึ่งพบไดในสารอาหาร เชื้อจุลชีพ และ

วัคซีนบางชนิด กระตุนใหสรางแอนติบอดีชนิด natural occurring 

antibody 

แอนติบอดีของหมูเลือดประกอบดวย expected antibodies 

ไดแก anti-A, anti-B และ anti-A,B  ในระบบ  ABO  และ  

unexpected antibodies ซึ่งเปนแอนติบอดีของหมูเลือดระบบอื่นๆ 

เชน แอนติบอดีในระบบ Lewis, P, MNS, Rh, Kidd และ Duffy 

เปนตน แอนติบอดีที่พบในผูบริจาคโลหิตสวนใหญเปน natural 

occurring antibody ไดแก Lewis antibodies (anti-Lea, 

anti-Leb), anti-P
1
, anti-Mia และ anti-M เปนตน 

การตรวจหาแอนติบอดีทำาโดยการนำาซีรัมหรือพลาสมาทำาปฏิกิริยา

กับเม็ดเลือดแดงที่เรียกวา screening cells2 ซึ่งเตรียมจากเม็ด

เลือดแดงหมู O  ที่มีแอนติเจนของหมูเลือดระบบตางๆ ที่มีความ

สำาคัญทางคลินิก ไดแก D, C, E, c, e, M, N, S, s, Mia, P
1, 

Lea, Leb , K, k, Fya, Fyb, Jka และ Jkb ซึ่งชุดของ screening 

cells ประกอบดวยเซลลเม็ดเลือดแดง 2 ขวด จากผูบริจาค 2 ราย 

เพื่อใหมีแอนติเจนครบทุกระบบตามที่กำาหนดไว  screening 

cells ที่ดีควรเปนเซลลที่มีแอนติเจนชนิด homozygous เพราะ

จะมีแอนติเจนเปน 2 เทา ของเซลลชนิด heterozygous เนื่องจาก

แอนติบอดีหลายชนิดมี dosage effect เชน แอนติบอดีของระบบ 

MNS, Rh, Kidd และ Duffy ซึ่งจะทำาปฏิกิริยากับ homozygous 

cells แรงกวา heterozygous cells ดังนั้นซีรัมที่มีแอนติบอดี

อยางออน  จึงอาจตรวจไมพบดวย heterozygous cells  นอกจากนี้ 

screening cells ที่ใชสำาหรับตรวจหาแอนติบอดีในผูปวย ไมควร

เตรียมโดยการนำา screening cells (O1 และ O2) มารวมกัน

เพราะจะทำาใหความไวในการตรวจลดลงมีผลทำาใหไมสามารถตรวจ

พบแอนติบอดีที่มีระดับต่ำาได   

เทคนิคการตรวจแอนติบอดีของหมูเลือด

เทคนิคที่ใชในการตรวจหาแอนติบอดีมีหลายวิธี เชน Saline 

Indirect Antigobulin Test (saline IAT), Enzyme technique, 

Column Agglutination technique (CAT) เปนตน ซึ่งอาจทำา

โดยวิธี manual หรือ automation ก็ได การเลือกเทคนิคมาใชใน

การตรวจหาแอนติบอดีมีหลักการดังนี้3

1. ควรเปนวิธีที่ตรวจหาแอนติบอดีที่มีความสำาคัญทางคลินิกไดดี

2. ควรเปนวิธีที่ตรวจพบแอนติบอดีที่ไมมีความสำาคัญทาง

คลินิกไดนอย

3. เปนวิธีที่ไมยุงยากและใชเวลาในการตรวจไมนานเกินไป

4. เปนวิธีที่มีคาใชจายที่เหมาะสม ไมสิ้นเปลือง

อนึ่ง ในการตรวจหาชนิดของแอนติบอดี (Antibody identification) 

อาจตองใชการทดสอบมากกวา 1 วิธี  ถาในตัวอยางตรวจนั้นมี

แอนติบอดีมากกวา 1 ชนิด (multiple antibodies) เชนใช 

Saline IAT และ Enzyme technique รวมกับการหาชนิดของ

แอนติเจนบนเม็ดเลือดแดงที่จำาเพาะกับชนิดของแอนติบอดีที่นา

จะเปนไปไดนั้น เปนตน ดังนั้นความสามารถ ประสบการณและ

ความชำานาญของผูทำาการทดสอบจึงมีความสำาคัญตอผลการตรวจ

ที่ถูกตองแมนยำา โดยเฉพาะอยางยิ่งจะตองมีความรู ความเขาใจ 

บทความฟนวิชา

ความสำาคัญของการตรวจหาแอนติบอดีของหมูเลือดในโลหิตบริจาค
SignificanceofRedCellAntibodyDetectioninDonatedBlood

จริยาสายพิณและศศิธรเพชรจันทร
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เกี่ยวกับคุณสมบัติและลักษณะการทำาปฏิกิริยาของแอนติเจนและ

แอนติบอดีของหมูเลือดระบบตางๆ รวมทั้งการเลือกใชสารเสริม

หรือทำาลายปฏิกิริยาดวย

IndirectAntiglobulinTest(IAT)4

เปนวิธีตรวจหาแอนติบอดีที่จำาเพาะกับแอนติเจนบนเม็ดเลือด

แดง โดย incubate ซีรัมหรือพลาสมากับเม็ดเลือดแดงที่อุณหภูมิ 

37 ำC เพื่อใหแอนติบอดีทำาปฏิกิริยากับแอนติเจน จากนั้นลางเอา 

ซีรัมหรือพลาสมาสวนเกิน ที่ไมไดทำาปฏิกิริยากับแอนติเจนบนเม็ด

เลือดแดงออก หยด antihuman globulin (AHG) reagent ซึ่ง

เปน reagent ที่มีแอนติบอดีตอแอนติบอดีชนิด IgG   AHG บาง

ชนิดอาจมีแอนติบอดีตอคอมพลีเมนทรวมอยูดวยทำาใหเม็ดเลือด

แดงที่มีแอนติบอดีชนิด IgG หรือมีคอมพลีเมนทเกาะอยู เกิดการ

จับกลุมใหมองเห็นได ถามีการจับกลุมเกิดขึ้นแสดงวามีแอนติบอดี

ในซีรัมที่จำาเพาะกับแอนติเจนบนเม็ดเลือดแดงที่ใชในการตรวจ  

วิธี IAT เปนวิธีตรวจหาแอนติบอดีชนิด IgG ไดดี  แตอาจตรวจ

ไมพบแอนติบอดีชนิด IgM บางชนิดซึ่งไมทำาปฏิกิริยาที่อุณหภูมิ 

37 ำC   แตหากอานปฏิกิริยาที่อุณหภูมิหองกอนนำาไป incubate 

ที่อุณหภูมิ 37 ำC ก็สามารถตรวจพบแอนติบอดีชนิด IgM ไดดวย 

Enzymetechnique5

การยอยเม็ดเลือดแดงดวยเอนไซม เชน trypsin, bromelin, 

ficin และ papain จะชวยเรงปฏิกิริยาของหมูเลือดบางระบบ ไดแก 

Rh , Kidd , Lewis และ P แตจะยับยั้งปฏิกิริยาของหมูเลือดบาง

ระบบ ไดแก Duffy และ MNS เนื่องจากแอนติเจน Fya, Fyb, M, 

N และ Mia ถูกทำาลายจากการยอยของเอนไซม  เอนไซมขางตนมี

คุณสมบัติเปน proteolytic enzyme ซึ่งจะยอย polypeptide 

ตรงโมเลกุลของ sialic acid ที่มีประจุลบ เมื่อประจุลบลดลง  แรง

ผลักระหวางเม็ดเลือดแดงจะนอยลงจึงทำาใหระยะหางระหวางเม็ด

เลือดแดงแคบลง แอนติบอดีที่เปน IgG ซึ่งมีความยาวของแขน

สั้นกวา IgM จึงสามารถจับกับเม็ดเลือดแดงไดมากกวา 1 เซลล 

ทำาใหเกิดการจับกลุมที่มองเห็นไดโดยไมตองทดสอบขั้นตอน IAT 

Enzymetechnique ทำาได 2 วิธี คือ 

1. One-stageenzymetechnique โดยหยดเอนไซมรวมไป

กับเม็ดเลือดแดงและซีรัม เนื่องจากเอนไซมเหลานี้เปน proteolytic 

enzyme สามารถยอยแอนติบอดีในซีรัมได จึงควรหยดเม็ดเลือด

แดงกับซีรัมผสมกันกอน แลวจึงหยดสารละลายเอนไซมตอไป 6

2. Two-stage enzyme technique ตองยอยเม็ดเลือด

แดงกอนดวยเอนไซม  แลวจึงนำาเม็ดเลือดแดงนั้นไปทำาปฏิกิริยา

กับซีรัม วิธีนี้นิยมใชมากกวาวิธีแรก  เนื่องจากมีความไวมากกวา

เพราะเอนไซมไมไดยอยแอนติบอดีดวย การเตรียมสารละลาย

เอนไซมแตละ lot. กอนนำามายอยเม็ดเลือดแดง จะตองทดสอบ

หาความเขมขนและเวลาที่เหมาะสมในการยอยเม็ดเลือดแดงกอน

แลวจึงนำามาทำาการทดสอบ7

การนำา enzyme technique มาใชในการตรวจหาแอนติบอดี 

ทำาโดยการยอย screening cells ดวยเอนไซมกอน แลวจึงทดสอบ 

enzyme treated screening cells กับซีรัม ซึ่งชวยในการตรวจ

หาแอนติบอดีในระบบ Rh, Lewis, P ที่มีระดับออนๆ ไดดี แตตอง

ทำารวมกับวิธีอื่นๆ เชน saline RT และ saline IAT เนื่องจากวิธี

เอนไซมไมสามารถตรวจพบ anti-Mia, anti-M, anti-N, anti-

Fya หรือ anti-Fyb ได เพราะแอนติเจนเหลานี้ถูกทำาลายระหวาง 

การยอย นอกจากนี้วิธีเอนไซมมักตรวจพบ cold antibody ที่

ไมมีความสำาคัญทางคลินิก เชน anti-I  ซึ่ง Issitt ใหคำาแนะนำาวา

ควรนำาเทคนิคเอนไซมมาใชในการตรวจหาชนิดของแอนติบอดี 

(antibody identification) จะเหมาะสมกวาการนำามาใชในการ

ตรวจกรองแอนติบอดี (antibody screening)8

ColumnAgglutinationTechnique(CAT)9

ในป ค.ศ. 1985 Dr. Yves Lapierre of Lyon ชาวฝรั่งเศส 

ไดพัฒนา gel technique ขึ้นมาเพื่อให ผลการทดสอบของปฏิกิริยา

นั้น stable ทำาใหอานผลไดงายและเที่ยงตรง เมื่อเปรียบเทียบ 

การอานผลกับวิธีหลอดทดลอง 10

CAT ประกอบดวย gel card เปน plastic card 1 แผนมี 

6 microtubes แตละ microtube ประกอบดวย chamber และ 

column   สวน chamber หรือกระเปาะเปนที่สำาหรับใหเม็ดเลือด 

แดงทำาปฏิกิริยากับพลาสมา ภายในสวนของ column มี 

dextranacrylamide gel และน้ำายา ตามชนิดของ gel card 

บรรจุอยู โดยมี gel particle เปนตัวกลางและตัวกรองเม็ดเลือด

แดงที่มีการจับกลุม  เมื่อนำาไปปนดวยเครื่องปน gel card เม็ด

เลือดแดงที่ไมจับกลุมจะผานลงสูกน microtube สวนเม็ดเลือด

แดงที่มีการจับกลุมจะคางอยูบน gel หรือกระจายอยูใน column 

ตามขนาดของการจับกลุมของเม็ดเลือดแดง ซึ่งแปรผันตามความ

แรงของปฏิกิริยา  จึงทำาใหอานผลและแปลผลไดงายกวาวิธีหลอด

ทดลอง และสามารถเก็บ card ไวตรวจสอบการอานผลภายหลัง

ไดในระยะเวลาหนึ่ง

การตรวจหาแอนติบอดีดวยวิธี CAT โดยทั่วไปใช card ชนิด 

LISS Coombs card ซึ่งภายใน column มี AHG reagent บรรจุ

อยู เมื่อตองการตรวจหาแอนติบอดี ใหเปด aluminium foil ที่ปด

ออกใช automatic pipette ดูด screening cells ซึ่ง suspend 

ใน LISS ใสใน chamber  จากนั้นดูดซีรัม หรือพลาสมาที่ตอง
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การตรวจใสใน chamber  นำาไป incubate ที่ 37 ำC นาน 10-15 

นาที ใน incubator  สำาหรับ incubate card โดยเฉพาะ  แลวนำา

ไปปนในเครื่องปนสำาหรับปน card อานและบันทึกผล

แอนติบอดีบางชนิดที่เปน IgM เชน anti-Lea, anti-Leb, anti-M, 

anti-N และ anti-P
1
 อาจตรวจไมพบโดยวิธีนี้ ดังนั้น ถาตองการ

ตรวจหาแอนติบอดีเหลานี้ควรเลือกใช card ชนิด neutral card 

ซึ่งภายใน column จะบรรจุ gel หรีอ bead และ buffered salt 

solution แตไมมี AHG reagent บรรจุอยู เมื่อใส screening 

cells และพลาสมาแลว นำาไป incubate ที่อุณหภูมิหองนาน 15 

นาที ปนอานผล จะสามารถตรวจพบแอนติบอดีเหลานี้ได นอกจาก

นั้น neutral card ยังใชสำาหรับวิธี one-stage และ two-stage 

enzyme ไดดวย

Automation

การตรวจตางๆ ดวยวิธี manual ยอมเกิดความผิดพลาด

ได ตัวอยางที่พบคือ ความผิดพลาดที่เกิดจาก ตัวอยางเลือดที่

ใชทดสอบ  การทำาการทดสอบ  การบันทึกผลการตรวจพบ  การ

แปลผลและการรายงานผล ขอผิดพลาดเหลานี้ลวนแตมีผลกระทบ 

ตอความปลอดภัยของผูปวยทั้งสิ้น  ดวยเหตุนี้การนำาเครื่องตรวจ

อัตโนมัติ (automation) มาใชในงานธนาคารเลือดจึงลดปญหา

เหลานี้ลงได แตก็ยังไมสามารถขจัดความผิดพลาดทั้งหมดได  ทั้งนี้

นอกจากผูทำาจะตองปฏิบัติตามคำาแนะนำาการใชเครื่องอยางเครงครัด 

แลว ยังตองมีความรูความสามารถสังเกตเห็นปญหาที่อาจพบจาก 

การใชเครื่อง  และมีแนวทางการแกปญหาที่ตรวจพบซึ่งยังคงตอง

มีวิธี manual รวมดวย อนึ่งการตรวจดวยวิธี automation เพียง

อยางเดียวอาจยังไมสามารถบอกชนิดของแอนติบอดีได ดังนั้น การ

ตรวจทาง serology ดวยวิธี manual จึงยังคงมีความสำาคัญและ

เปนประโยชนเสมอในงานธนาคารเลือด

สถิติการตรวจพบแอนติบอดีและชนิดของแอนติบอดีในโลหิตบริจาค

แอนติบอดีที่พบในโลหิตบริจาคสวนใหญเปนแอนติบอดีในกลุม 

naturally occurring ซึ่งมีคุณสมบัติเปน IgM ไดแก anti-Lea, 

anti-Leb, anti-P
1
, anti-Mia และ anti-M   สำาหรับกลุม immune 

antibody พบไดนอย สถิติการตรวจพบแอนติบอดีในโลหิตบริจาค

ขึ้นกับวิธีการที่ใชในการตรวจหาแอนติบอดี ถาใชวิธี IAT จะตรวจ

พบไดนอยกวาใชวิธี saline RT รวมกับ enzyme test เปนตน  

Giblett ไดรายงานการตรวจพบแอนติบอดีในประชากรของยุโรป 

312,254 ราย ดวยวิธี saline IAT พบ 0.32%11 สำาหรับธนาคาร

เลือดของโรงพยาบาลศิริราชในป พ.ศ. 2545 พบแอนติบอดีถึง 

5% ในผูบริจาค 36,340 ราย12  จากการตรวจดวยวิธี saline RT 

รวมกับวิธี enzyme   ในชวงนั้นธนาคารเลือดโรงพยาบาลศิริราช

ใชชุด screening cells ที่ประกอบดวย screening cells 4 หลอด 

สำาหรับตรวจหาแอนติบอดีในโลหิตบริจาค ดังนี้

หลอดที่1 เปน screening cells หมู O ที่มี phenotype P
1
, 

Mi(a+) ใชตรวจหา anti-Mia และ anti-P
1
 รวมทั้งแอนติบอดีที่

เปน IgM ชนิดอื่นๆ โดยใชเทคนิค saline RT

หลอดที่2และหลอดที่3 เปน screening cells หมู O ที่

มี phenotype Le (a+b-) รวมกับ Le (a-b+) และ phenotype 

Le (a-b-) ตามลำาดับ ทดสอบดวยเทคนิค two-stage enzyme  

อานผล hemolysis โดยเปรียบเทียบผลคูกันทั้ง 2 หลอด เพื่อ

ตรวจหาแอนติบอดีในระบบ Lewis

หลอดที่4 เปน screening cells หมู O ที่มี phenotype 

C+c+D+E+e+, Jk (a+b+) โดยใชเทคนิค two-stage enzyme 

อานผล agglutination สำาหรับตรวจหาแอนติบอดีของระบบ Rh, 

Kidd เปนสวนใหญ

เมื่อพบวาการตรวจกรองหาแอนติบอดีใหผลบวก ตองทำาการ

ตรวจหาชนิดของแอนติบอดีตอ ซึ่งพบวาแอนติบอดีสวนใหญเปน

ชนิด IgM ถึง 99% เปนชนิด IgG เพียง 1% เทานั้น  แอนติบอดี

ชนิด IgM ที่พบไดแก Lewis antibodies, anti-P
1
, anti-Mia 

และ anti-M โดยพบ Lewis antibodies มากที่สุดถึง 88%  รอง

ลงมาคือ anti-P
1
 พบประมาณ 6% และ anti-Mia พบประมาณ 

4% สวนแอนติบอดีชนิด IgG ที่พบไดแก anti-E, anti-D และ 

anti-C เปนตน  นอกจากนี้ยังพบ rare antibodies ดวย เชน 

anti-H  ใน ParaBombay และ anti-PP
1
Pk (p phenotype)12  

การlabelถุงเลือด4

เมื่อทราบชนิดของ unexpected antibody แลวตองมีการ

บันทึกผลการตรวจพบ และ label ที่ถุงเลือดดวย  ถุงเลือดที่ label 

ชนิดของ unexpected antibody ซึ่งสามารถนำาไปใหแกผูปวย

ไดคือ packed red cells, leukocyte poor blood, prestorage 

filtered blood และ platelet concentrate สวน plasma หรือ 

fresh frozen plasma ที่มี unexpected antibody ตอง label 

ชนิดของ antibody และแยกออก หามนำาไปใหผูปวย แตอาจนำา

มาใชเปน known antibody สำาหรับทำา antigen typing ได 

ถาไดตรวจแลววามี specificity และ potency ที่เหมาะสม ในราย

ที่มี immune anti-D อาจนำาไปเตรียม RhIG สำาหรับฉีดใหผูปวย 

Rh negative ที่ expose ตอเม็ดเลือดแดงที่เปน D+ เพื่อปองกัน

การสราง anti-D  สำาหรับ cryoprecipitate สามารถนำาไปใหผูปวย

ไดโดยไมตอง label ชนิดของ unexpected antibody4 เนื่องจาก

มีปริมาณพลาสมาในถุงนอยมาก

ผลกระทบตอการนำาเลือดที่มีunexpectedantibodyใหผูปวย
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เลือดหรือสวนประกอบของเลือดที่มี unexpected antibody 

หากนำาไปใหผูปวย จะทำาใหผูปวยไดรับ unexpected antibody 

นั้น (passive antibody) ซึ่งอาจกอใหเกิดผลดังนี้ 2

1. เกิด neutralization โดยที่ unexpected antibody จากโลหิต

บริจาคจะทำาปฏิกิริยากับแอนติเจนของผูปวยชนิด soluble antigen 

เชน แอนติบอดีในระบบ Lewis จะทำาปฏิกิริยากับแอนติเจน Lewis 

ในพลาสมาของผูปวยเกิด neutralization ขึ้น ทำาใหแอนติบอดีที่

จะเกิดปฏิกิริยากับแอนติเจนบนเม็ดเลือดแดงลดลง

2. เกิด sensitization โดย unexpected antibody ไป

จับอยูบนเม็ดเลือดแดงของผูปวยที่มีแอนติเจนที่จำาเพาะตอกัน 

ดังนั้นเมื่อทำา direct antiglobulin test (DAT) ในเลือดผูปวย

จะใหผลบวก 

3. ทำาใหตรวจพบ unexpected antibody นั้นในผูปวย กรณีที่ 

unexpected antibody ไมทำาปฏิกิริยาใดๆ กับเม็ดเลือดแดงของ

ผูปวย เนื่องจากบนเม็ดเลือดแดงของผูปวยไมมีแอนติเจนชนิดเดียวกัน 

แตเมื่อเจาะเลือดผูปวยมาตรวจหาแอนติบอดี อาจจะพบวาใหผลบวก

และเมื่อตรวจหาชนิดของแอนติบอดีก็จะพบวาเปนแอนติบอดีชนิด

เดียวกับแอนติบอดีที่พบในโลหิตบริจาค จึงทำาใหเกิดความสับสน 

ตัวอยางเชน ผูปวยเปน Rh negative ไดรับเลือดชนิด PRC Rh 

negative  ซึ่งมี anti-D ไป 1 ถุง อีก 2-3 วันตอมาแพทยขอเลือด

เพิ่ม ผลการตรวจทางหองปฏิบัติการพบวาผูปวยมี unexpected 

antibody ซึ่งเมื่อตรวจหาชนิดแอนติบอดีพบวาเปน anti-D เชน

เดียวกับในถุงของ PRC ที่ไดรับ ดังนั้นถาไมได label บนถุงของ 

PRC วามี anti-D อาจทำาใหเสียเวลาตรวจคนประวัติการรับเลือด

ของผูปวยเพื่อพิจารณาวาเปน immune antibody หรือ passive 

antibody  แตถามี label บนถุงเลือดแลวจะชวยบงชี้วา anti-D 

ที่พบในผูปวยเปน passive antibody จากโลหิตบริจาคที่ไดรับ

สรุป

การตรวจหาแอนติบอดีในโลหิตบริจาคมีความสำาคัญ ซึ่งธนาคาร

เลือดจะตองทำาการตรวจทุกยูนิตถาตรวจไมพบแอนติบอดี สามารถ

นำาเลือดและสวนประกอบของเลือดไปใหผูปวยได แตถาพบวามี

แอนติบอดีจะตองแยกพลาสมาออกเพื่อจำาหนายทิ้ง หรือนำามาใชเปน 

typing antisera ถาแอนติบอดีนั้นมีความจำาเพาะและมีความแรง

เพียงพอ เปนการประหยัดคาใชจายจากการสั่งซื้อ โดยเฉพาะบาง

ชนิดที่ไมมีจำาหนายเพราะพบไดเฉพาะบางเชื้อชาติเทานั้น เชน anti-

Mia เปนตน  นอกจากนี้ยังสามารถนำามาใชสำาหรับเปนตัวอยางใน

การเรียนการสอนได สำาหรับเลือดสามารถนำาไปใหผูปวยได ซึ่งใน 

ปจจุบันใชเฉพาะ packed red cells เปนสวนใหญอยูแลว แตทั้ง

นี้ตองคำานึงถึงเสมอวา เลือดถุงนั้นมีแอนติบอดีที่อาจเกิดปฏิกิริยา

กับผูปวยได
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