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ความเปนมา  การตรวจกอนใหโลหิต (pretransfusion testing) 

มีวัตถุประสงคหลักคือ ตรวจสอบซีรัมของผูปวยวามี แอนติบอดี

ตอแอนติเจนของหมูเลือดบนเม็ดเลือดแดงชนิดที่มีความสำาคัญ

ทางคลินิก (clinically significant antibodies) หรือไม และ

ทำาการตรวจเพื่อบอกชนิดของแอนติบอดีที่ตรวจพบ เพื่อเตรียม

โลหิตที่เขากันไดใหผูปวย  วิธีตรวจทำาโดย hemagglutination 

และ antiglobulin tests เสริมดวยการใช low ionic strength 

saline (LISS) หรือ polyethylene glycol (PEG)  ปจจุบันมี

การพัฒนาวิธี solid phase assay หรือ gel microtubes ที่มี

ประสิทธิภาพในการตรวจเทียบเทาหรือดีกวาวิธี LISS และ PEG 

แตความไวในการตรวจมักพบแอนติบอดีชนิดที่บอกความจำาเพาะ

ไมไดรวมดวย เปนผลใหมีการใชเวลาและแรงงานในการตรวจสอบ

ปฏิกิริยาเพิ่มมากขึ้นและเปนสาเหตุใหผูปวยไดรับโลหิตชาในกรณี

เรงดวน  ในหนวยงานนี้ไดกำาหนดใหรายงานแอนติบอดีกลุมนี้วาเปน 

antibody of undetermined specificity (AUS) ภายหลังจาก 

rule out ชนิดของแอนติบอดีตามขอกำาหนดของ Food and Drug 

Administration แลว รายงานนี้มีวัตถุประสงคเพื่อรวบรวมความถี่

ที่ตรวจพบ ศึกษาลักษณะความแรงของปฏิกิริยาที่เกิดและติดตาม

ประวัติการเปลี่ยนแปลงปฏิกิริยาของ AUS 

วิธีการ  ทำาการศึกษายอนหลัง รวบรวมรายงาน AUS ในผูปวย 

กอนการใหโลหิต ตั้งแต 1 กรกฎาคม 2009 ถึง 31 ธันวาคม 2011 

จาก electronic laboratory information system รวมกับขอมูลที่

เกี่ยวกับ alloantibodies, autoantibodies และ passive anti-D 

สวนขอมูลในชวงสามเดือนแรกของป 2012 นำามาศึกษาทบทวน

ลักษณะปฏิกิริยา แยกความจำาเพาะของแอนติบอดีที่เกิด และ

ติดตามประวัติการเปลี่ยนแปลงปฏิกิริยาในผูปวยรายที่มี AUS

ผลการศึกษา  ในชวงเวลาที่ศึกษา 30 เดือน มีผูปวยที่ตรวจกอน 

ใหโลหิต 138,150 ราย พบวามี 6,058 รายที่ตรวจพบแอนติบอดี

รวมทั้งสิ้น 8,121 ครั้ง มีรายงาน AUS 1,442 ครั้ง คิดเปน 

รอยละ 18 มีการตรวจพบ anti-E รอยละ 18  anti-K รอยละ 

14  anti-D รอยละ 9  สำาหรับ anti-Fya  anti-C  anti-Jka  

anti-M  anti-Lea  anti-c  anti-S และอื่นๆ พบแตละชนิดต่ำา

กวารอยละ 5  รวมตรวจพบแอนติบอดีที่มีความสำาคัญทางคลินิก

รอยละ 72  ในการศึกษา AUS ระยะ 3 เดือนแรกของป 2012 

มีรายงาน AUS ที่ตรวจพบโดยวิธี gel ในผูปวย 174 ราย สวน

ใหญรอยละ 78 ทำาปฏิกิริยากับ screening cell อยางนอย 1 cell  

และเกือบทั้งหมดคือรอยละ 98 มีปฏิกิริยา 1+ หรือนอยกวา ไดติด

ตามผูปวย 45 รายที่ตรวจพบ AUS เปนครั้งแรก เมื่อนำามาศึกษา

ผลการตรวจ AUS ซ้ำาในภายหลัง พบ 31 รายที่ยังคงตรวจพบ 

AUS ในระยะเวลา 2 ถึง 60 วัน มี 14 รายที่ปฏิกิริยา AUS หาย

ไปและมีผูปวย 7 รายที่มีการสรางแอนติบอดีชนิดใหมขึ้นภายใน 

3 ถึง 21 วัน (median = 8 วัน) แอนติบอดีที่ผูปวยสรางใหมและ

ตรวจพบภายหลังนี้ไดแก anti-E 3 ราย  anti-D 1 ราย  anti-C 

1 ราย  anti-Jkb 2 ราย  anti-Lea 1 ราย  anti-s 1 ราย และ 

warm autoantibody 1 ราย

สรุป  AUS เปนปรากฏการณที่พบบอยในขั้นตอนการตรวจกอน 

ใหโลหิตแกผูปวย ปฏิกิริยาที่เกิดมักมีรูปแบบที่แตกตางกัน อาจเปน

แอนติบอดีตอ low prevalence antigens หรือเปนแอนติบอดี

ตอ non-RBC antigens หรืออาจเปนแอนติบอดีที่ผูปวยถูก 

กระตุนใหสรางข้ึนมาใหมซึ่งเปนชนิดที่มีความสำาคัญทางคลินิก
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