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Karl Landsteiner ไดคนพบหมูเลือด ระบบ ABO1 ตั้งแต 

ค.ศ. 1900 โดยทำ�ก�รทดลองในตัวอย�งเลือดของตนเอง และ 

เพื่อนรวมง�นอีก 5 ร�ย ดวยก�รทดสอบเม็ดเลือดแดงของแต 

ละคน กับพล�สม�ของทั้ง 6 คน ไดผลก�รทดลอง ดังนี้ คือ ไม 

พบก�รทำ�ปฏิกิริย�ระหว�งเม็ดเลือดแดงและพล�สม�ของตนเอง 

ทั้ง 6 คน พบปฏิกิริย�จับกลุม (agglutination) ระหว�งเม็ดเลือด

แดง 2 คน กับพล�สม�ของเพื่อนรวมง�นบ�งคน จึงกำ�หนดให 

เรียกชื่อเม็ดเลือดแดงดังกล�ว เปน หมู A และเม็ดเลือดแดง

ของผูรวมง�นอีก 2 คน  ทำ�ปฏิกิริย�จับกลุมกับพล�สม�ของหมู 

A ทั้ง 2 คน เรียกเปน หมู B  ขณะที่เม็ดเลือดแดงของ Karl 

Landsteiner และ Adriano Sturli ไมทำ�ปฏิกิริย�กับพล�สม�ใดๆ 

เลย จึงเรียกเปนหมู O โดยม�จ�กอักษรตัวแรกของคำ�ว� “Ohne” 

ในภ�ษ�เยอรมันซึ่งแปลว� “without” หม�ยถึงไมมี A/B antigen 

แสดงว�หมูเลือด ระบบ ABO มีทั้งแอนติเจนบนเม็ดเลือดแดงและ

แอนติบอดีในพล�สม�หรือซีรัม และไมเกิดปฏิกิริย�ใดๆ ระหว�ง

เม็ดเลือดแดงและพล�สม�/ซีรัมของตนเอง  ตอม�ในป ค.ศ. 1902  

Adriano Sturli และ Alfred Decastello ผูรวมง�นของ Karl 

Landsteiner ก็ไดคนพบหมู AB เปนหมูเลือดลำ�ดับที่ 4 ในระบบ 

ABO ซึ่งมีทั้ง A และ B antigens บนเม็ดเลือดแดง แตไมมี 

anti-A/B หลังจ�กนั้นไดมีก�รคนพบหมูเลือดระบบต�งๆ อีก 

หล�ยระบบโดยเฉพ�ะอย�งยิ่ง Karl Landsteiner ไดร�ยง�นก�ร

พบหมูเลือดระบบอื่นๆ นอกเหนือจ�ก ABO ไดแก Rh, P1PK, 

MNS  จนไดรับก�รขน�นน�มว�เปนบิด�ของหมูเลือด ดวยผลง�น 

ก�รคนพบ ABO blood group system และก�รศึกษ�คนคว�

ระบบของหมูเลือดต�งๆ อย�งตอเนื่อง Karl Landsteiner จึง

ไดรับ Noble Prize ในป ค.ศ. 19301 

ก�รคนพบหมูเลือดระบบต�งๆ เปนไปอย�งตอเนื่อง จ�กก�ร 

พบปญห�ของ hemolytic disease of the fetus and newborn 

(HDFN), hemolytic transfusion reaction (HTR), alloantibodies 

positive และ incompatible cross matching เปนตน   ในป 

ค.ศ. 1980 The International Society of Blood Transfusion 

Working Party on Blood Group System Classification  

ไดจัดหมวดหมูของระบบหมูเลือด โดยอ�ศัยหลักก�ร 3 ขอ2 คือ

1. เรียกชื่อหมูเลือดต�มชื่อของแอนติเจนบนเม็ดเลือดแดง

2. แอนติเจนนั้นจะตองทำ�ปฏิกิริย�จำ�เพ�ะกับ human 

alloantibody

3. ตองพิสูจนชนิด โครงสร�งโมเลกุลและตำ�แหนงโครโมโซม

ของยีนที่ควบคุมก�รสร�งหมูเลือดระบบนั้นได 

ตั้งแตพบหมูเลือด ABO จนถึง ป ค.ศ. 2014 ไดมีร�ยง�นหมู 

เลือดระบบต�งๆ แลว 35 ระบบ3  โดย 33 ระบบ เปนแอนติเจนของ

เม็ดเลือดแดง และอีก 2 ระบบ เปน soluble antigen adsorped 

from plasma ประกอบดวย Lewis system และ Chido/Roger 

system โดยมี major blood group system 9 ระบบ ไดแก 

ABO, MNS, P1PK, Rh(RH), Lutheran (LU), Kell (KEL), 

Lewis (LE), Duffy (FY) และ Kidd (JK)

ABO เปนหมูเลือดระบบที่ 1 (Blood group system No.1)2  

ยีนที่ควบคุมก�รสร�งแอนติเจนอยูบนโครโมโซม คูที่ 9 เปนหมู 

เลือดที่มีคว�มสำ�คัญในทุกเชื้อช�ติ เนื่องจ�กเปนหมูเลือดระบบ

เดียวที่นอกจ�กมีแอนติเจนบนเม็ดเลือดแดงแลว ยังมี naturally 

occurring antibody หรือ regular antibody หรือ expected 

antibody4,5 ที่ไมจำ�เพ�ะกับชนิดของแอนติเจน เชน หมู A มี

แอนติเจน A และ anti-B  หมู B มีแอนจิเจน B และ anti-A หมู 

AB มีแอนติเจน A และ B โดยไมมี anti-A และ anti-B  ในขณะ

ที่ หมู O ไมมีแอนติเจน A และ B จึงมีทั้ง anti-A, anti-B รวม 

กับ anti-A, B แอนติบอดีในระบบ ABO เกิดขึ้นได โดยธรรมช�ติ

จ�กก�รกระตุนของส�รคล�ยแอนติเจนของเม็ดเลือดแดง (blood 

group antigen liked substances) ซึ่งพบในอ�ห�ร เชื้อจุลชีพ 

และวัคซีนบ�งชนิด  แอนติเจน ระบบ ABO นอกจ�กปร�กฏบน

เม็ดเลือดแดงแลว ยังพบบนเม็ดเลือดข�ว เกล็ดเลือด (platelets) 

และปร�กฏบน endothelial cells ของหลอดเลือดและอวัยวะ

ต�งๆ เชน ไต ตับ หัวใจ ตลอดจนในพล�สม�และส�รคัดหลั่ง 

เชน น้ำ�ล�ย น้ำ�หลั่งจ�กกระเพ�ะ เปนตน4-5  สวนแอนติบอดีใน

ระบบ ABO เปนแอนติบอดีที่เกิดขึ้นโดยธรรมช�ติ (naturally 

occurring antibodies) ตอบสนองตอก�รกระตุนของ ABO 

blood group liked substances (A and B) ซึ่งพบในสิ่งแวด-

ลอม เชน เชื้อจุลชีพ พืช ส�รอ�ห�ร และวัคซีนบ�งชนิด ที่แปลก

บทความฟนวิชา
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ปลอมจ�กแอนติเจนที่มีอยู กล�วคือหมู A สร�ง anti-B  หมู 

B สร�ง anti-A และหมู O ไมมีทั้ง antigen A และ antigen 

B  จึงสร�งทั้ง anti-A, anti-B และ anti-A,B  นอกจ�กก�ร 

กระตุนของ ABO blood group liked substances แลว ใน

หญิงที่ผ�นก�รตั้งครรภยังมีโอก�สไดรับก�รกระตุนจ�กเม็ดเลือด

แดงของท�รกอีกดวย4,5  แอนติบอดีในระบบ ABO นั้น ไมปร�กฎ 

ตั้งแตแรกเกิด anti-A และ anti-B ที่พบในท�รกแรกเกิดเปน 

IgG antibodies ของม�รด�ที่ผ�นรกม�สูกระแสเลือดของท�รก 

ก�รสร�ง IgM anti-A และ anti-B เริ่มขึ้นตั้งแต อ�ยุ 3-6 เดือน 

ขึ้นสูระดับสูงสุด เมื่ออ�ยุ 5-10 ป5   Auf Der Maur C6 ไดร�ยง�น

ก�รศึกษ�ระดับไตเตอรของ ABO antibodies ในประช�กรที่มี

สุขภ�พดี อ�ยุ 61-97 ป จำ�นวน 175 คน ท�รกแรกเกิดและเด็ก 

อ�ยุ 0-17 ป 170 คน ไมสนับสนุนว� ไตเตอรของแอนติบอดีลด

ลงอย�งตอเนื่องเมื่ออ�ยุสูงขึ้น ดังเชนที่ร�ยง�นในอดีต4,5  สตร ี

หมู O ที่ผ�นก�รตั้งครรภหล�ยครั้ง และผูที่รับประท�นอ�ห�ร 

ประเภท probiotic จะมีไตเตอรของ ABO antibodies สูงได7  

ในขณะที่ไตเตอรจะลดลงในผูที่รับประท�นอ�ห�รประเภท process 

food8

ไตเตอรของ anti-A, anti-B แตกต�งกันในแตละบุคคล หมู 

O มีไตเตอรของแอนติบอดีสูงกว� หมู A และ B4  ก�รศึกษ�ระดับ

ของแอนติบอดีในผูบริจ�คโลหิตหมู O ช�วไทยกรุงเทพ9  โดย

ก�รทดสอบดวยวิธี saline tube test ที่อุณหภูมิ 22-24oC พบ 

ไตเตอรของ anit-B มีค� 4-1024 สูงกว� anti-A 1 dilution 

(4-512) โดยเพศหญิงมีไตเตอรสูงกว�เพศช�ย  ผูบริจ�คโลหิต 

รอยละ 84 มี anti-A titer ≤ 64 และรอยละ 73 มี anti-B titer 

≤ 64  ก�รศึกษ�ในผูบริจ�คโลหิตจังหวัดหนองค�ย10  พบว�หมู 

O มี ค� IgM anti-A และ anti-B ไตเตอรสูงสุด 512 โดย 

รอยละ 76 และรอยละ 50 มี anti-A titer < 64 และ < 128 

ต�มลำ�ดับ  ในขณะที่ไตเตอรของ IgG anti-A และ anit-B สูงสุด

ที่ระดับ 1,024  รอยละ 45 และรอยละ 69 มี IgG anti-A และ 

anit-B ≤ 128

ก�รศึกษ�ของ Mazda T และคณะ8 เปรียบเทียบระหว�งผู 

บริจ�คโลหิตช�วญี่ปุน ล�ว และไทย พบว� ผูบริจ�คโลหิตช�วล�ว 

มีระดับของ anti-A และ anti-B สูงกว� ผูบริจ�คโลหิตช�วไทย

และญี่ปุน นอกจ�กนี้ยังพบว� ไตเตอรของแอนติบอดี ในผูบริจ�ค

โลหิตช�วญี่ปุนลดลงอย�งม�กในระยะเวล� 15 ป (1986-2005) 

สนับสนุนว�ระดับของแอนติบอดีระบบ ABO เปนผลจ�กปจจัย

ของสิ่งแวดลอม โดยเฉพ�ะอย�งยิ่งวัฒนธรรมก�รรับประท�นอ�ห�ร

ซ่ึงช�วล�วยังรับประท�นอ�ห�รธรรมช�ติม�กกว�ช�วญ่ีปุนและ 

ไทยซึ่งนิยมอ�ห�รปรุงแตงม�กขึ้น8

Anti-A, anti-B และ anti-A,B  ประกอบดวย IgM, IgG และ

อ�จพบ IgA ในปริม�ณนอย ทำ�ปฏิกิริย�ไดดีที่อุณหภูมิ 22-24oC 

หรือต่ำ�กว� ส�ม�รถทำ�ปฏิกิริย�ไดถึง 37oC และถ�มี complement 

รวมดวยก็จะทำ�ใหเม็ดเลือดแดงแตก ทั้งในหลอดทดลอง (in vitro) 

และในหลอดเลือด (intravascular hemolysis)4,5  anti-A,B เปน 

combined antibody ที่พบในหมู O ทำ�ปฏิกิริย�กับโครงสร�ง 

บ�งสวนที่เหมือนกัน ของ A และ B antigens ไมส�ม�รถที่จะ

ดูดซับออกไดดวย A cells และหรือ B cells กล�วคือ เมื่อดูดซับ 

anti-A,B ดวย A cells แลวนำ� eluate ที่ได ไปทดสอบกับเม็ด

เลือดแดงหมู A และ B ก็จะยังคงทำ�ปฏิกิริย�กับ A cells และ 

B cells11  นอกจ�ก anti-A, anti-B และ anti-A,B แลว ยังอ�จ

พบ anti-A
1
 ในหมู A

2
 รอยละ 1-8 และ รอยละ 22-35 ในหมู 

A
2
B ซึ่งมีเฉพ�ะ A antigen ไมมี A1 antigen  anti-A

1 
สวน

ใหญเปน IgM cold antibody ไมจับกับ complement แตกรณี

ที่ทำ�ปฏิกิริย�ไดถึง 37oC อ�จทำ�ใหเกิดปฏิกิริย�แทรกซอนใน 

ร�งก�ยได  จึงควรใหเม็ดเลือดแดง (red cells) หมู A
2
 หรือ

หมู O  เปนท�งเลือกที่ชวยลดคว�มเสี่ยงของก�รเกิด hemolytic 

transfusion reaction11 

เนื่องจ�ก หมูเลือด ABO เปนระบบเดียวที่มี regular naturally 

occurring antibodies ประกอบดวย anti-A, anti-B และ 

anti-A,B  แอนติบอดีในระบบ ABO จึงมีคว�มสำ�คัญอย�งยิ่ง

ในกระบวนก�รรักษ�พย�บ�ลที่มีคว�มสัมพันธกับแอนติเจนในระบบ 

ABO ไดแก ก�รตรวจห�หมูเลือด ABO (ABO grouping)  ก�ร

รักษ�ดวยสวนประกอบของเลือด (blood component therapy) 

ก�รปลูกถ�ยอวัยวะ (organ transplantation) และก�รปลูกถ�ย

เซลลตนกำ�เนิด (hematopoietic stem cell transplantation)

การตรวจหาหมูเลือด ABO (ABO grouping)

ก�รตรวจหมูเลือด ระบบ ABO ประกอบดวย ก�รตรวจห�

แอนติเจนบนเม็ดเลือดแดง (cell grouping or forward typing) 

ดวย specific ABO antisera : anti-A, anti-B และ anti-A,B 

และก�รตรวจห�แอนติบอดีในซีรัม/พล�สม� (serum grouping 

or reverse typing) ดวย reagent red cells A, B และ O  

ทั้งนี้กรณีที่ใช monoclonal antisera สำ�หรับcell grouping 

ส�ม�รถใชเฉพ�ะ anti-A และ anti-B12  ได แตก�รใช anti-A,B 

รวมดวย ก็จะเปนก�รควบคุมคุณภ�พของวิธีตรวจที่ชวยยืนยันว�เปน

หมู O เมื่อ ปฏิกิริย�กับ anti-A,B ใหผลลบ และมิใชหมู O เมื่อ

ทดสอบกับ anti-A,B ใหผลบวก เชนเดียวกับ serum grouping 

กรณีที่ทดสอบกับ A cells, B cells และ O cells ถ�ไดปฏิกิริย�

ผลบวกทั้ง agglutination และหรือ hemolysis กับ O cells 
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ชี้ใหเห็นว�น�จะมีปญห�ในซีรัม/พล�สม�  ซึ่งจะชวยใหตระหนัก

ถึงคว�มไมสอดคลองกันระหว�ง cell และ serum grouping ซึ่ง

อ�จมีส�เหตุจ�ก ABO subgroups หรือ ปญห�จ�กพย�ธิ สรีระ

ที่มีตอระบบเลือดของร�งก�ย

ก�รแปลผลหมูเลือด ABO ประกอบดวย ผลก�รตรวจห�

แอนติเจนจ�ก cell grouping และ ชนิดของแอนติบอดีที่ไดจ�ก 

serum grouping ซึ่งตองไดผลสอดคลองกัน จึงจะแปลผลหมู 

เลือดได กล�วคือ หมู A มี A antigen และ anti-B  หมู B มี 

B antigen และ anti-A  หมู AB มี ทั้ง A และ B antigen 

แตไมมี anti-A/B  สวนหมู O ไมมี antigen A/B แตมีทั้ง anti-A, 

anti-B และ anti-A,B โดยทั่วไปก�รตรวจห�หมูเลือด ABO cell 

grouping วิธีหลอดทดลอง ดวย monoclonal ABO antisera 

จะใหปฏิกิริย�ผลบวกคว�มแรง 4+ และ serum grouping ใหผล

ปฏิกิริย�ก�รทดสอบระหว�ง ซีรัม กับ standard A cells/B cells 

คว�มแรง 4+ หรือ ถ�ตัวอย�งทดสอบใหมอ�ยุไมเกิน 3 วัน ซึ่ง

มี complement ในซีรัม อ�จใหผล complete hemolysis (H) 

หรือ partial hemolysis (PH)  ซึ่งไมมีปญห�ในก�รแปลผล หรือ

ไมพบคว�มไมสอดคลองกันระหว�งผลก�รตรวจระหว�ง cell 

และ serum grouping แตบ�งกรณีอ�จพบคว�มไมสอดคลองกัน

ระหว�ง cell และ serum grouping (ABO discrepancy) เชน 

กรณีของ ABO subgroups (Table 1) และกรณีปญห�อื่นๆ ที่

ตองตรวจพิสูจนและยืนยันผลตอไป ดังตัวอย�งผลก�รตรวจขั้น

แรก ใน Table 2

ABO antibodies กับการใหสวนประกอบของโลหิต 

(ABO antibodies and blood components transfusion)

ดังไดกล�วแลวว� หมูเลือด ABO มีทั้งแอนติเจนบนเม็ด 

เลือดแดง เม็ดเลือดข�ว และเกล็ดเลือด ขณะเดียวกันก็มี anti- 

A/B ในพล�สม� ดังนั้นก�รใหสวนประกอบของเลือดทุกชนิด จึง

ตองคำ�นึงถึงแอนติเจน และ แอนติบอดี ระหว�ง ผูรับและผูให 

เนื่องจ�กในปจจุบันก�รใหเลือดครบสวน (whole blood) มี 

นอยม�ก แตอย�งไรก็ต�มในกรณีที่ให whole blood ซึ่งมีทั้งเม็ด

Table 1  Serologic reactions observed in A and B subgroups11

Red cell

phenotype

Red cell reactions with antisera or lectins Serum reactions with reagent red cells Saliva

(secretor)Anti-A Anti-B Anti-A,B Anti-H A
1
 Cells B Cells O Cells

A
1

4+ 0 4+ 0 0 4+ 0 A & H

A
2

4+ 0 4+ 2+ 0/2+* 4+ 0 A & H

A
3

2+mf 0 2+mf 3+ 0/2+* 4+ 0 A & H

A
x

0/+ 0 1-2+ 4+ 0/2+ 4+ 0 H

A
el

0 0 0 4+ 0/2+ 4+ 0 H

B 0 4+ 4+ 0 4+ 0 0 B & H

B
3

0 1+mf 2+mf 4+ 4+ 0 0 B & H

B
x

0 0/+ 0/2+ 4+ 4+ 0 0 H

B(A) +/2+ 4+ 4+ 0 4+ 0 0 B & H

± = weak agglutination;  0 = no agglutination;  mf = mixed-field agglutination

*The occurrence of anti-A1 is variable in these phenotypes

Table 2  Different patterns of ABO discrepancies between cell and serum grouping

Pattern Cell grouping Serum grouping

Probable blood groupAnti-A Anti-B Anti-A,B A
1 
Cells B Cells O Cells

1 0 4+ 4+ 4+ 2+ 2+ B with cold alloantibody/RF?

2 4+ 0 4+ 2+ 4+ 2+ A with cold alloantibody/RF?

3 2+ 4+ 4+ 4+ 2+ 2+ B with autoantibody?

4 0 0 0 4+ 4+ 4+ O with cold alloantibody?

5 0 0 0 H H H O with hemolytic antibody?

0 = no agglutination;  H = complete hemolysis;  RF = Rouleaux formation
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เลือดแดงและพล�สม� คือมีทั้ง ABO antigens/antibodies 

และผูรับก็มีทั้ง ABO antigens/ antibodies เชนกัน  ดังนั้นจึง

ตองให whole blood หมู ABO/Rh เดียวกันกับผูปวยเท�นั้น

ไมมีท�งเลือกอื่น

Red blood cell transfusion

Red cells หรือ packed red cells หรือ เม็ดเลือดแดงเขมขน 

ส�ม�รถเตรียมไดหล�ยแบบ คือ ดวยก�รแยกเอ�เฉพ�ะ plasma 

ออก หรือแยกเอ� plasma และ platelets ออก ก็จะไดเปนเม็ด

เลือดแดงเขมขน (packed red cells : PRC  หรือ red cells 

: RC) หรือก�รปนแยกเอ�เม็ดเลือดข�ว พล�สม�และเกล็ดเลือด

ออก เรียกว� Leukocyte poor red cells (LPRC) และก�รใชชุด

กรองเม็ดเลือดข�วรวมกับก�รปนแยกเอ�พล�สม�และเกล็ดเลือด

ออก ก็จะไดเปน leukocyte depleted red cells (LDPRC) 

ซึ่งจะมีเม็ดเลือดข�วเหลืออยูนอยกว� 1x106 เซลล/ยูนิต  ก�ร

ให RC, LPRC และ LDPRC เปนก�รใหแอนติเจนของเม็ดเลือด 

แดงกับผูปวยซึ่งมี ABO antibodies (anti-A/B) ในร�งก�ย 

อยูแลว สวนใหญก็จะใหหมูเลือด ABO ชนิดเดียวกับหมูเลือด

ของผูปวย แตบ�งกรณีอ�จจำ�เปนตองให RC ต�งหมู ABO ก็

จะตองพิจ�รณ�ใหเปน compatible ABO blood group โดยตอง

พิจ�รณ�คว�มเข�กันไดระหว�งแอนติบอดีของผูรับและแอนติเจน

บนเม็ดเลือดแดง ของผูให (Table 3)

Plasma fransfusion

Plasma  ไดแก fresh plasma/fresh frozen plasma และ 

aged plasma ซึ่งประกอบไปดวย ABO antibodies ต�มชนิด

ของหมูเลือด คือ  anti-A ในหมู B, anti-B ในหมู A และ 

หมู O มี anti-A, anti-B และ anti-A,B ถ�มิไดใชพล�สม�

หมูเดียวกันกับหมูเลือดของผูรับ ตองพิจ�รณ�ใหพล�สม�ที่เข�

กันได โดยพิจ�รณ�ชนิดของแอนติเจนบนเม็ดเลือดแดงของผูรับ

กับแอนติบอดีในพล�สม� (Table 4)

Platelet transfusion

ก�รให platelet concentrates (PC) ทั้ง random platelet 

concentrates และ apheresis platelets ประกอบดวย platelets 

ซึ่งนอกจ�กจะมี platelet specific antigens แลวยังมี ABO 

antigens บนเซลล และมี ABO antibodies ในพล�สม� ซึ่งมี 

ปริม�ณคอนข�งม�ก กล�วคือ random PC 1 ยูนิต มีปริม�ตร 

ของพล�สม�ประม�ณ 40-70 มล.13  และใหผูปวยในขน�ด 0.1 

ยูนิตตอน้ำ�หนักตัว 1 กก. ถ�น้ำ�หนัก 50 กก. ก็ควรไดรับ PC 

5 ยูนิต ซึ่งจะมีปริม�ณพล�สม�รวมประม�ณ 200-350 มล.  

ใกลเคียงกับ single donor platelet (SDP) 1 ยูนิต (250-350 

มล)13  ดังนั้นก�รให PC จึงตองพิจ�รณ� ทั้ง ABO antigens ของ 

platelets และ ABO antibodies ในพล�สม� ก�รให PC หมู 

ABO เดียวกัน คือ ท�งเลือกที่ดีที่สุด แต PC มีอ�ยุสั้นม�กเพียง 

5 วัน หรือนอยกว�จ�กก�รรอผลตรวจโรคติดเชื้อ และมีขอจำ�กัด

ในก�รจัดเตรียมและสำ�รอง ทำ�ใหข�ดแคลน PC หมูเดียวกับผูปวย 

จึงจำ�เปนตองให PC ต�งหมู ABO  ซึ่งมีก�รให 2 แบบ14 ไดแก 

Major incompatible คือ ก�รให PC ที่มี ABO antigen เข�

กันไมไดกับ ABO antibodies ในผูรับ แตในพล�สม�ของ PC 

มี ABO antibody ที่เข�กันไดกับ ABO antigen ของเม็ดเลือด

แดงผูรับ เชน ให PC หมู AB แกผูรับทุกหมูหรือให PC หมู A 

หรือ B แกผูรับ หมู O โดย PC จะตองมีเม็ดเลือดแดงเจือปนนอย

ที่สุด  และ Minor incompatible คือ ก�รให PC ที่มี ABO 

antigens ของเกล็ดเลือดเข�กันไดกับ ABO antibodies ใน 

Table 3  ABO blood group and red cells transfusion

Patient Red cells 

Group Antibodies 1st Choice 2nd Choice 3rd Choice

O Anti-A, Anti-B, anti-A,B O None None

A Anti-B A O None

B Anti-B B O None

AB nil AB B or A O

Table 4  ABO blood group and plasma transfusion

Patient Plasma

Group Antigen 1st Choice: group (antibody) 2nd Choice 3rd Choice

O nil O    (anti-A,anti-B,anti-A,B) B or A AB

A A A    (anti-B)  AB  None

B B B    (anti-A)  AB  None

AB A+B AB  (nil)  None  None
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ร�งก�ยของผูรับแตมี ABO antibodies ในพล�สม�ของ PC ที่

เข�กันไมไดกับ ABO antigens ของผูรับ เชน ก�รให PC หมู 

O แกผูรับ หมู A, B หรือ AB

Minor ABO incompatible platelet transfusion อ�จ

ทำ�ใหเกิด acute hemolytic transfusion reaction จ�ก high 

titer ของ ABO antibodies ใน PC กับเม็ดเลือดแดงของผูรับ14-19  

สวนใหญพบในกรณีของก�รให single donor PC ซึ่งมีปริม�ตร

ของพล�สม� 200-400 มล.จ�กผูบริจ�คร�ยเดียว แตพบนอยกว�

ในก�รให pooled PC จ�กผูบริจ�คหล�ยคน ซึ่งมี anti-A/B 

titer แตกต�งกัน มีก�รเจือจ�งระดับของ anti-A/B  จึงมีคว�ม

เสี่ยงตอก�รเกิด HTR นอยกว�19  แตในท�งตรงกันข�ม major 

ABO incompatible platelet transfusion ซึ่ง PC มีแอนติเจนที่ 

จำ�เพ�ะกับ ABO antibodies ของผูรับ ทำ�ใหไมตอบสนองตอ 

ก�รรับ PC (platelet refractoriness)19 และบ�งกรณี ABO 

antigen ใน PC ซึ่งแปลกปลอมกระตุนก�รสร�ง ABO anti- 

bodies สูงขึ้นอย�งรวดเร็วในผูรับ เกิด hemolytic reaction 

ทำ�ล�ยเม็ดเลือดแดงของผูปวย16  อย�งไรก็ต�มจ�กผลก�รศึกษ�

ระดับของ ABO antibody titer ในพล�สม� หมู O และ B ก�ร

เกิด acute hemolytic transfusion reaction ในร�ยง�นต�ง ๆ  

ที่เกิดขึ้นในเด็กและผูใหญ14-19   จึงไดมีคำ�แนะนำ�แนวท�งก�รให 

PC หมู O ซึ่งมี ABO antigens บนเกล็ดเลือดเข�กับไดกับ 

ABO antibodies ในผูรับทุกหมู และมีปริม�ณสำ�รองม�กกว�

หมูอื่น ใหเกิดปฏิกิริย�แทรกซอนนอยที่สุด ดวยก�รห�ไตเตอร 

ของ anti-A/B ในพล�สม�ของ PC และเลือก low titer anti-A/B 

PC หมู O  ซึ่งมี IgM anti-A/B ≤ 64 หรือ IgG anti- A/B 

≤ 256 (ในกรณีที่ตรวจห� IgG antibodies titer ดวย)  เพื่อ

หลีกเลี่ยง high titer PC หรือ “dangerous group O platelet 

concentrate”14 ซึ่งจะพบ high titer anti-A/B ประม�ณ 

รอยละ 15-25 ในผูบริจ�คโลหิตช�วไทย9 และประม�ณรอยละ 

10-20 ในผูบริจ�คโลหิตช�วยุโรป14  อนึ่ง ปจจุบันพฤติกรรมก�ร

ดำ�รงชีวิตที่เปลี่ยนไป มีก�รรับประท�นอ�ห�รปรุงแตงม�กขึ้น  ลด

ก�รกระตุนจ�ก ABO blood group substances ในสิ่งแวดลอม 

โดยเฉพ�ะอย�งยิ่ง จ�กอ�ห�รธรรมช�ติ ไตเตอรของ anti-A/B 

มีแนวโนมลดลง8 สงผลใหมี low titer anti-A/B ในผูบริจ�ค

โลหิตม�กขึ้น ชวยลดคว�มเสี่ยง  ของก�รเกิด acute hemolytic 

transfusion reaction ได  นอกจ�กนี้ ก�รปนใหมีพล�สม�ใหเหลือ

ประม�ณ 30% แลวเติม additive solution ทดแทนปริม�ตร 

ของพล�สม�ที่ปรับลด ก็จะเปนอีกท�งเลือกในก�รลดคว�มเสี่ยง 

ของ HTR จ�ก high titer anti-A/B และยังชวยลดก�รเกิด 

allergic reaction และหรือ febrile reaction จ�กพล�สม�โปรตีน 

และ cytokines ดวย20

ดังนั้น กรณีข�ดแคลน identical ABO blood group PC ก�ร

ลดคว�มเสี่ยงของก�รเกิด HTR จ�กก�รให minor incompatible 

ABO blood group PC  ส�ม�รถทำ�ไดดวยก�รให low titer 

anti-A/B (≤ 64) หรือ ให plasma reduced PC ดวยวิธี pooled 

random PC แลวปนเอ�พล�สม�ออก ใหเหลือเท�กับ 1 ยูนิต  หรือ

อ�จเติม AB plasma หรือ platelet additive solution ทดแทน

ปริม�ตรของพล�สม�ที่ลดลง20,21 อย�งไรก็ต�มควรหลีกเลี่ยงก�ร

ให incompatible PC แกท�รก เด็กอ�ยุนอย และผูปวยที่ตอง

รักษ�ดวยก�รใหเลือดอย�งตอเนื่อง20

แอนติบอดีในระบบ ABO กับการปลูกถายอวัยวะ

(ABO antibodies and organ transplantation)

ก�รปลูกถ�ยอวัยวะ เชน ก�รเปลี่ยนไต และตับ เปนตน เปน 

วิธีก�รรักษ�ผูปวยที่มีอ�ก�รอวัยวะลมเหลวระยะสุดท�ย ซึ่งตอง 

พิจ�รณ�คว�มเข�กันได ของ HLA antigen (human leukocyte 

antigen) ซึ่งเปนแอนติเจนของเนื้อเยื่อ ระหว�งผูใหและผูรับ แต 

เนื่องจ�กแอนติเจนของระบบ ABO นอกจ�กจะปร�กฏอยูบน 

เม็ดเลือดแดง เม็ดเลือดข�ว และเกล็ดเลือดแลว ยังพบอยูบน

ผิวเนื้อเยื่อของอวัยวะต�งๆ ตลอดจน endothelial cells ของ 

หลอดเลือดดวย ในขณะที่ anti-A/B ซึ่งเปน regular natural 

occurring antibodies ประกอบไปดวย IgM และ IgG antibodies 

ดังนั้น ก�รปลูกถ�ยอวัยวะจึงตองคำ�นึงถึง ABO antigen-antibodies 

เพื่อปองกันก�รปฏิเสธอวัยวะของผูใหจ�ก anti-A/B ของผูรับ 

และก�รกระตุนใหผูรับสร�งแอนติบอดีตอ ABO antigens ที่

แปลกปลอมของอวัยวะที่ปลูกถ�ย22-24  สงผลใหเกิด hyper acute 

rejection ซึ่งเกิดขึ้นอย�งเฉียบพลันภ�ยในเวล�สั้น (น�ที-ชั่วโมง) 

หรือ acute rejection หลังปลูกถ�ยภ�ยในสัปด�ห จ�ก high 

titer anti-A/B และก�รกระตุนใหสร�ง anti-A/B ระดับสูงขึ้น

จ�ก ABO antigen ของอวัยวะ22

ก�รปลูกถ�ยอวัยวะตองพิจ�รณ�คว�มเข�กันไดของ ABO 

antigens และ antibodies ระหว�งผูรับและผูให ลักษณะ

เดียวกับก�รใหเม็ดเลือดแดง (Table 3) จึงจะทำ�ใหก�รปลูกถ�ย 

อวัยวะประสบคว�มสำ�เร็จ แตเนื่องจ�กจำ�นวนผูปวยอวัยวะ 

ลมเหลวระยะสุดท�ย เชน end stage kidney disease รอรับ 

ก�รเปลี่ยนไตมีจำ�นวนม�ก แตไตที่มีคว�มเข�กันไดทั้ง HLA 

antigen และ ABO antigen-antibody มีจำ�นวนนอย ผูปวย 

บ�งร�ยตองรอไตน�นถึง 4 ป ดังนั้น เพื่อชวยชีวิตผูปวย  จึงไดมี

ก�รปลูกถ�ยอวัยวะแบบ ABO incompatibility22-25  ดวยหลัก

ก�รปองกันก�รปฏิเสธอวัยวะ25  โดยสรุป คือ ก�รตรวจห�ระดับ 

IgM และ IgG ของ anti-A/B titer กอนก�รผ�ตัด (preoperative 
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titer) ดวยวิธีทดสอบที่ถูกตอง แมนยำ� ไมว�จะใชเทคนิคหลอด

ทดลอง (tube test) หรือ column agglutination ถ�มี high titer 

IgG anti-A/B บงชี้ว�อ�จเกิดก�รปฏิเสธอวัยวะ (graft rejection) 

จ�ก antibody-mediated rejection ได   preoperative titer ที่

ยอมรับไดสำ�หรับ ABO incompatible kidney transplantation 

คือ ≤ 32 ทั้งนี้โดยก�รลดระดับ anti-A/B titer ของผูรับดวย 

ก�รทำ� plasma exchange หรือ double filtration plasma 

pheresis หรือ immune-adsorption รวมกับลดก�รสร�งแอนติ- 

บอดี (desensitization) จ�ก ABO แอนติเจนของอวัยวะผูให  

ดวยย�กดภูมิต�นท�น (immunosuppressive drug) และหลังจ�ก

ปลูกถ�ยอวัยวะแลว จะตองควบคุมระดับของ anti-A/B ใหอยูใน

ระดับต่ำ� (low titer anti-A/B) อย�งตอเนื่อง ทั้งนี้ วิธีก�รที่นำ�

ม�ใช ขึ้นอยูกับแนวปฏิบัติของแตละสถ�บัน

คว�มสำ�เร็จของก�รปลูกถ�ยอวัยวะขึ้นอยูกับปจจัย 3 ประก�ร22 

คือ 1) คว�มเขมของ ABO antigens ในอวัยวะผูให ตัวอย�ง เชน 

หมู A
2
 มีปริม�ณ A antigen นอยม�ก (1 ใน 5 ของหมู A

1
) มี

คว�มเปน antigenicity ต่ำ� กระตุนใหสร�งแอนติบอดีไดนอย จึง

ไมเปนส�เหตุของ antibodies mediated rejection ใน ABO 

incompatible organ transplantation22,25  2) ผูปวยตองมี Low 

titer ABO antibodies (≤ 32) กอนก�รผ�ตัด และ 3) รักษ�

ระดับ low titer anti-A/B หลังก�รปลูกถ�ยเปนเวล�อย�งนอย 

3-6 สัปด�ห

ABO antibodies กับ การปลูกถายเซลลตนกำาเนิด 

(ABO antibodies and hematopoietic stem cell transplantation)

ก�รปลูกถ�ยเซลลตนกำ�เนิดหรือก�รปลูกถ�ยไขกระดูก เปน 

วิธีก�รรักษ�โรคเลือดบ�งชนิด เชน มะเร็งเม็ดเลือดข�ว (leukemia)  

มะเร็งตอมน้ำ�เหลือง (lymphoma)  ไขกระดูกฝอ (aplastic 

anemia) multiple myeloma และ thalassemia เปนตน  เซลล 

ตนกำ�เนิดที่ใชในก�รปลูกถ�ย มี 2 ชนิดคือ เซลลของตนเอง 

(autologous hematopoietic stem cells) และเซลลจ�กผูบริจ�ค 

(allogeneic stem cells) ในกรณีของ allogeneic stem cell 

transplantation จะตองพิจ�รณ�คว�มเข�กันไดของ HLA 

antigen และตองพิจ�รณ�หมูเลือดระบบ ABO ดวย ABO 

compatible ระหว�งผูรับและผูให จะชวยใหก�รปลูกถ�ยประสบ

คว�มสำ�เร็จดีกว�กรณีของ ABO incompatible แต ABO 

incompatible มิใชปจจัยขัดขว�งก�รปลูกถ�ยเซลลตนกำ�เนิด26-29   

ตลอดจนก�รใหเม็ดเลือดแดง และเกล็ดเลือดเขมขน ทั้งใน 

ระยะกอนก�รปลูกถ�ย (pre-transplantation : phase I) ระหว�ง 

ก�รปลูกถ�ย (transplantation : phase II) และหลังก�รปลูกถ�ย 

(post transplantation : phase III)  กอนที่เซลลตนกำ�เนิดจ�ก

ผูบริจ�คจะฝงตัวในผูรับ และเปลี่ยนเปนหมูเลือดของผูให  จะตองมี

กระบวนก�รปองกันก�รทำ�ปฏิกิริย�ของ ABO antibodies ในผูรับ

ที่จะทำ�ปฏิกิริย�กับ ABO antigens ของผูใหทั้งที่มีอยูเดิมและ

ถูกสร�งขึ้นใหมจ�กเซลลตนกำ�เนิดที่ปลูกถ�ย เพื่อปองกันก�รเกิด 

ทั้ง acute และ delayed hemolytic transfusion reaction

กรณีของ ABO incompatible allogeneic hematopoietic 

stem cell transplantation ทั้ง major incompatibility (major 

mismatch) ซึ่งผูรับไดรับ ABO antigens ที่แปลกปลอมจ�กผูให 

เชน ผูรับ หมู O ไดรับก�รปลูกถ�ยเซลลตนกำ�เนิด หมู A, B หรือ 

AB  และ minor incompatibility (minor mismatch) ซึ่งผูใหมี

แอนติบอดีตอแอนติเจนของผูรับ เชน ผูรับหมู A, B ไดรับก�ร

ปลูกถ�ยดวยเซลลหมู O  ผูรับหมู AB ไดรับ หมู O, A หรือ B 

และกรณีของ bidirectional incompatibility เชน หมู A  ไดรับ

เซลลหมู B  หมู B ไดรับเซลลหมู A เปนตน  Booth GS และ

คณะ29 ไดสรุปลักษณะของปฏิกิริย�แทรกซอน ส�เหตุ และแนวท�ง

ก�รลดคว�มเสี่ยงตอก�รปฏิเสธเซลลปลูกถ�ย (graft rejection) 

ดังแสดงใน Table 5 และแนวท�งก�รใหเลือดในกรณีของ ABO 

incompatible hematopoietic stem cell transplantation 

ทั้งในชวง pre-transplantation (phase I) ซึ่งนับตั้งแตไดรับ

ก�รวินิจฉัยจนถึงก�รปลูกถ�ย  ระยะที่ 2 (plase II) ระหว�งก�ร

ปลูกถ�ยจนกระทั่งมีก�รฝงตัวของเม็ดเลือดแดงของเซลลผูให และ

ระยะที่ส�ม (phase III) เปนระยะที่ก�รปลูกถ�ยเซลลตนกำ�เนิดฝง

ตัวในผูรับโดยสมบูรณ หมู ABO ของผูรับเปลี่ยนเปนหมู ABO 

ของผูให  โดยยืนยันดวยก�รทดสอบ direct antiglobulin test 

ของผูรับใหผลเปนลบ และต�มดวย ก�รตรวจห�หมูเลือด ABO 

ทั้ง cell grouping และ serum grouping ในตัวอย�งเลือด

ผูปวย 2 ครั้งที่เปนอิสระตอกันใหผลเปนหมู ABO ของผูใหดัง

แสดงใน Table 6

สรุป

แอนติบอดีของหมูเลือดระบบ ABO ซึ่งเปนหมูเลือดระบบ

เดียวที่มี regular naturally occurring antibodies มีคุณ

สมบัติเปนทั้ง IgM, IgG และ มี IgA เล็กนอย ส�ม�รถจับกับ 

complement ทำ�ใหเกิด intravascular hemolysis ได และ 

ABO antigens นอกจ�กจะปร�กฏอยูบนเม็ดเลือดแดงแลวยัง

พบอยูบนเม็ดเลือดข�ว เกล็ดเลือด พล�สม� น้ำ�ล�ย น้ำ�หลั่งจ�ก

กระเพ�ะอ�ห�ร endothelial cells ของเนื้อเยื่อและหลอดเลือด  

ดังนั้น ABO antibodies จึงมีคว�มสำ�คัญตอกระบวนก�รรักษ�

พย�บ�ลต�ง ๆ ที่มีคว�มสัมพันธระหว�ง ABO antigens และ  



ความสำาคัญของการตรวจหาแอนติบอดีในระบบ ABO

วารสารโลหิตวิทยาและเวชศาสตรบริการโลหิต  ป ที่ 25  ฉบับ ที่ 4  ตุลาคม-ธันวาคม 2558

353

Table 5  Types of  donor-recipient ABO incompatibilities29

Mismatch 

type

ABO blood type Potential clinical 

consequence
Etiology Potential interventions

Recipient Donor

Major O A, B, AB - Acute hemolytic episode

- Delayed RBC engraftment

- Transfusion of incompatible

red blood cells

- Recipient anti-donor

isohemagglutinins

- Red blood cell reduction of

stem cell product

Major

Major

Minor

Minor

Minor

Bidirectional

Bidirectional

A

B

A

B

AB

A

B

AB

AB

O

O

O,  A,  B

B

A

- Pure red blood cell aplasia

- Delayed granulocyte and 

  platelet engraftment

- Acute hemolytic episode

- Delayed hemolysis 

  secondary to passenger 

  lymphocyte syndrome

- Combination of major and 

  minor consequences

- Loss of immature stem cells from 

processing with ABO antigens

expressed on granulocytes

- Donor plasma with elevated 

  isohemagglutinin titers/small

blood volume recipient

- Passenger lymphocytes

producing isohemagglutinins

- Combination of major and minor

etiologies

- Therapeutic plasma exchange in

recipient to reduce

isohemagglutinins before

transplantation

- Promote donor erythropoiesis via

erythropoietin administration

- Plasma reduction

- Continual clinical monitoring

between days+5 and 15 for

signs/symptoms of hemolysis

(including laboratory monitoring

with LDH, bilirubin, CBC, DAT)

- Combination of major and minor 

interventions

Table 6  Transfusion support recommendations for ABO-incompatible HPC transplantation29

Recipient Donor

Phase I* Phase II** Phase III***

All 

products RBCs

Platelets Plasma

RBCs

Platelets Plasma

First

choice

Second

choices

First

choice

Second

choices

First

choice

Second

choices

First

choice

Second

choices

O A Recipient O A AB, B, O A AB Donor A AB, B, O A AB

O B Recipient O B AB, A, O B AB Donor B AB, B, O B AB

O AB Recipient O AB A, B, O AB NA Donor AB A, B, O AB NA

A AB Recipient A AB A, B, O AB NA Donor AB A, B, O AB NA

B AB Recipient B AB B, A, O AB NA Donor AB B, A, O AB NA

A O Recipient O A AB, B, O A AB Donor A AB, B, O A AB

B O Recipient O B AB, A, O B AB Donor B AB, A, O B AB

AB O Recipient O AB A, B, O AB NA Donor AB A, B, O AB NA

AB A Recipient A AB A,  B, O AB NA Donor AB A, B, O AB NA

AB B Recipient B AB B, A, O AB NA Donor AB B, A, O AB NA

A B Recipient O AB B, A, O AB NA Donor AB B, A, O AB NA

B A Recipient O AB O, A, B AB NA Donor AB A, B, O AB NA

NA indicates not applicable.

*Time period from diagnosis to transplantation;   **Time period from transplantation to RBC engraftment;

***Engraftment established, as indicated by direct antiglobulin testing being negative, along with 2 comsecutive independent 

samples with the forward and reverse typing showing donor ABO status
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antibodies ไดแก  ก�รตรวจห�หมูเลือด ก�รใหสวนประกอบของ

เลือด ก�รปลูกถ�ยอวัยวะ และก�รปลูกถ�ยเซลลตนกำ�เนิด  จึง

จำ�เปนที่จะตองตรวจห� ABO antibodies ทั้งก�รตรวจห�ชนิด

และบ�งกรณีตองห�ไตเตอร ประกอบดวย  เพื่อก�รยืนยันคว�ม

ถูกตองและแกปญห� ประกอบก�รตรวจวินิจฉัยและสนับสนุน

กระบวนก�รรักษ�พย�บ�ลต�งๆ ใหประสบคว�มสำ�เร็จและมี

คว�มเสี่ยงนอยที่สุด 
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