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ปจจุบันการใหเลือดแกผูปวยนับเปนสวนหนึ่งของการรักษาที่

มีความจำาเปนในหลายกรณี ทั้งในการผาตัด และการแกปญหาซีด

ในผูปวย เพื่อใหการใหเลือดแกผูปวยมีความปลอดภัยไมเกิดการ

แตกทำาลายของเม็ดเลือดแดงทั้งของผูปวยและของ donor รวมทั้ง

เม็ดเลือดแดงยังคงมีอายุและทำาหนาที่ไดตามปกติ ทางหองปฏิบัติ

การธนาคารเลือดจึงตองทำาการทดสอบกอนการใหเลือดเพื่อเลือก

เลือดที่เขากันไดใหกับผูปวย (compatibility testing)

Compatibilitytesting

AABB Standard for Blood Banks and Transfusion 

Services และตามมาตรฐานธนาคารเลือดและงานบริการโลหิต 

ไดกำาหนดให compatibility test ประกอบดวย การตรวจหา

หมูเลือด ABO, Rh (D), การตรวจกรองหาแอนติบอดี และการ

ตรวจความเขากันไดของเลือด (crossmatch) กอนการใหเลือด

แกผูปวย ซึ่งการตรวจดังกลาวขางตนไดมีการเปลี่ยนแปลงมา

ตามลำาดับทั้ง reagent ที่ใชในการตรวจและเทคนิคการตรวจหา

ปฏิกิริยาระหวางแอนติเจนบนผิวเม็ดเลือดแดงกับแอนติบอดีใน 

ซีรั่มหรือพลาสมา

Reagent

จากเดิม anti-A, anti-B, anti-A,B และ anti-D ที่ใชในการ

ตรวจหมูเลือด ABO, Rh(D) ไดมาจากคนหรือสัตวซึ่งเปน polyclonal 

antibodies ปจจุบันแอนติบอดีเหลานี้ไดมาจากการผลิตโดยวิธี 

hybridoma เปน monoclonal antibodies ซึ่งมีความแรงมากกวา 

polyclonal เดิมและสามารถครอบคลุม subgroups ของ A และ 

B ไดคอนขางมาก ดังนั้นในงานประจำาขณะนี้จึงไมใช anti-A,B ก็ได 

นอกจากแอนติบอดีแลว reagent ที่ใชในการทำา cell suspension 

มีการใช Low ionic strength solution (LISS) แทน 0.85% น้ำา

เกลือ เพื่อชวยเรงปฏิกิริยา agglutination ทำาใหสามารถลดเวลา

ในการ incubate จาก 30 นาที เปน 15 นาที เปนตน

Techniques

Conventional tube technique เปนเทคนิคมาตรฐาน ที่ใชใน

การตรวจหมูเลือด ABO, Rh (D), การตรวจกรองแอนติบอดี และ

การตรวจการเขากันไดของเลือด เทคนิคนี้ปฏิกิริยาเกิดในหลอด

ทดลอง สามารถอานผลของปฏิกิริยาไดตอเนื่องทั้งที่อุณหภูมิหอง 

incubate ตอที่ 37๐C และ indirect antiglobulin test (IAT) 

ทำาใหตรวจหาแอนติบอดีชนิด IgM และ IgG ไดในหลอดเดียวกัน 

เปนเทคนิคที่มีราคาถูกและมีประโยชนในการแปลผล แตตองการ

ความระมัดระวังและความชำานาญในการอานผล

Column agglutination technique (CAT) เปนเทคนิคที่

เริ่มใชกันแพรหลายในปจจุบัน คิดขึ้นโดย Lapierre และคณะในป 

ค.ศ. 1986 เทคนิคนี้ปฏิกิริยาเกิดใน column หรือ microtube 

ตรวจหาปฏิกิริยาระหวางแอนติเจนกับแอนติบอดี โดยการปนใหเม็ด

เลือดแดงตกผานตัวกลางซึ่งอาจเปน gel particle หรือ micro 

glass beads ถาเม็ดเลือดแดงไมมีการจับกลุมจะผานลงสูกน 

microtube แตถาเม็ดเลือดแดงมีการจับกลุมจะคางอยูบน gel 

หรือกระจายอยูใน column แลวแตขนาดของกลุมเม็ดเลือดแดง 

การอานผลไมตองเขยาทำาใหอานผลงายกวาการใชหลอดทดลองและ

สามารถอานระดับความแรงของปฏิกิริยาไดเชนเดียวกัน

Compatibility test โดย CAT  CAT มี card ใหเลือก

หลายชนิดแลวแตวัตถุประสงคในการใช เชน card สำาหรับตรวจหา

หมูเลือด ABO, Rh (D) ภายใน column จะบรรจุ anti-A, anti-B 

และ anti-D มาแลว สำาหรับการตรวจกรองหาแอนติบอดีและการ

ตรวจความเขากันไดของเลือดนิยมใช LISS Coombs card ซึ่ง

ภายใน column มี antihuman globulin (AHG) บรรจุอยูเมื่อ

ตองการตรวจกรองหาแอนติบอดี หรือตรวจความเขากันไดของเลือด 

ใหใช automatic pipette ดูดเซลลเม็ดเลือดแดงซึ่ง suspend ใน 

LISS ใสในกระเปาะที่อยูสวนบนของ column จากนั้นดูดพลาสมา

ที่ตองการตรวจใสในกระเปาะเดียวกัน incubate ที่ 37๐C นาน 

15 นาที ปนอานผล เปนการทำา indirect antiglubin test โดย

ไมตองทำาการปนลาง 3 ครั้ง

การทำา  IAT โดยวิธี tube technique ตองลาง unbound 

antibody ออกใหหมดกอนหยด AHG เพื่อไมให unbound 

antibodyไป neutralize  AHG ซึ่งทำาใหเกิดผลลบปลอมได 

แต CAT  AHG บรรจุอยูใน column สวนเซลลเม็ดเลือดแดง

และพลาสมาจะอยูในกระเปาะสวนบนของ column เมื่อปนอาน

บทบรรณาธิการ

CompatibilityTesting:AReview
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ผลเซลลเม็ดเลือดแดงจะตกผาน column ซึ่งมี AHG อยูโดยที่  

unbound antibody จะอยูสวนบน จึงไมตองลาง unbound 

antibody ออก ทำาใหงายและสะดวกกวาการใช tube technique

สำาหรับการควบคุมคุณภาพการทดสอบ IAT โดย tube 

technique ตองหยด IgG-sensitized cells (Coombs control 

cells) ทุกครั้งที่ใหผลลบ ขณะที่ CAT ไมมีการหยด CCC เพื่อ

ตรวจสอบคุณภาพการทดสอบเพียงแตใหทำาการทดสอบตามที่

บริษัทผูผลิตแนะนำาเทานั้น

ขอจำากัดของวิธี CAT คือไมสามารถตรวจหาแอนติบอดีทั้ง 

IgM และ IgGไดใน card ชนิดเดียวเนื่องจากในการตรวจกรอง

หาแอนติบอดีและการ crossmatch ใช LISS Combs card ซึ่ง

อานผล end point หลังจาก incubate ที่ 37๐C นาน 15 นาที 

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

anti-N และ anti-P
1
 มักตรวจไมพบโดย card ชนิดนี้ ถาตอง

การตรวจหาแอนติบอดีเหลานี้ควรเลือกใช card ชนิดอื่น คือ 

neutral card ซึ่งภายใน column จะบรรจุ gel และ buffered 

salt solution  ไมมี AHG  หลังจากใส screening cells และ

พลาสมาแลว incubate ที่อุณหภูมิหองนาน 15 นาที ปนอานผล

ก็จะสามารถพบแอนติบอดีเหลานี้ได นอกจากนั้น neutral card 

ยังใชสำาหรับวิธี one-stage และ two-stage enzyme ดวย

ขอควรพิจารณาในการเลือกใชเทคนิคในการทำา compatibility 

testing สำาหรับการตรวจหมูเลือด ABO, Rh (D) ในรายปกติการ

ทำาและการอานผลทั้ง 2 เทคนิคไมมีความแตกตางกันนัก แตใน

รายที่มี discrepancy ไมสามารถสรุปหมูเลือดได เทคนิคที่ใชแก 

ปญหาคือ tube technique กรณีที่ผูปวยไดรับเลือดตางหมู ABO 

หรือ Rh(D) CAT จะอานผล mixed-field ไดงายและชัดเจนกวา 

สวนการตรวจกรองแอนติบอดีและการ crossmatch ถาใช tube 

technique จะตรวจพบแอนติบอดีไดทั้งชนิด IgM และ IgG ใน

หลอดเดียวกันในขณะที่ CAT มักใช LISS Coombs card ใน

การทดสอบจึงตรวจพบแอนติบอดีไดดีเฉพาะชนิด IgG 

บุคลากร

Tube technique ตองการบุคลากรที่มีประสบการณ และ

ความชำานาญมากกวา CAT เพราะตองปรับความเขมขนของเซลล 

เม็ดเลือดแดงเอง การอานผลตองเขยาหลอดทดลอง การลางเซลล 

ในการทำา IAT ลวนตองการความระมัดระวังในการทำา ในขณะที่ 

CAT ใช automatic pipette ในการปรับความเขมขนของเซลล 

เม็ดเลือดแดงการใสเซลลและพลาสมา การทำา IAT ไมตองปนลาง 

3 ครั้งและการอานผลซึ่งไมตองเขยา tube ทำาใหการทำา CAT อาน

ผลงายกวาไมตองมีความชำานาญก็สามารถอานผลได

กรมบัญชีกลางไดกำาหนดราคาของการตรวจตางๆ ดังนี้

        Tube technique   CAT

การตรวจหมูเลือด ABO 100 บาท  100 บาท

การตรวจหมูเลือด Rh(D) 140 บาท  140 บาท

การตรวจกรองแอนติบอดี 150 บาท  100 บาท

คา crossmatch  180 บาท  150 บาท 

เวลาที่ใชในการทดสอบ compatibility testing ทั้ง 2 เทคนิค

ใกลเคียงกัน CAT ใชเวลานอยกวาเล็กนอย

AutomatedColumnAgglutinationTechnique

เครื่อง automate ไดถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อชวยลดภาระการทำางาน

ของเจาหนาที่ โดยเครื่องจะมีกระบวนการ การทำางานตั้งแตการตรวจ

รับตัวอยางเลือดของผูปวย การตรวจหมูเลือด ABO, Rh(D) การ

ตรวจกรองแอนติบอดี การ crossmatch และการบันทึกผล ระบบ

ถูกควบคุมโดยคอมพิวเตอร เหมาะสำาหรับหองปฏิบัติการธนาคาร

เลือดที่มีปริมาณงานมาก เจาหนาที่หองปฏิบัติการมีจำานวนนอย ปญ

หาที่พบไดบอยคือ เครื่องขัดของ ผล invalid เครื่องไมสามารถ

แปลผลได ผลการทำา serum grouping ออนกวาปกติ ตองตรวจ

สอบซ้ำาโดย tube technique

ImmediateSpinCrossmatch

เปนการทำา compatibility test ที่ลดขั้นตอนการทำา crossmatch 

จากการทำาถึงขั้นตอน IAT เหลือเพียงการอานผลที่อุณหภูมิหอง

ทันที (immediate spin, IS) หรือทิ้งไว 5 นาทีเพื่อตรวจสอบ 

incompatibility ของหมูเลือดระบบ ABO แตมีหลายรายงานที่

พบวา IS ไมสามารถตรวจพบปฏิกิริยาระหวาง donor หมู A
2
B กับ

ซีรั่มของผูปวยหมู B ได (Berry-Dortch et al. 1985) นอกจาก

นี้ การเลือกทำา IS crossmatch จะตองมั่นใจวาไดตรวจกรอง

หาแอนติบอดีที่สำาคัญทางคลินิกไดครอบคลุม ทั้งแอนติบอดีที่มี 

dosage effect และแอนติบอดี ตอ low frequency antigen 

เชน anti-S, anti-Dia และ anti-f เนื่องจากไมมีการทำา IAT ใน

การ crossmatch เลือดใหผูปวย

ComputerCrossmatch

เปนการเปลี่ยนแปลงการทำา compatibility testing จากการ

ทำา serologic crossmatch ซึ่งมีการทดสอบปฏิกิริยา ระหวาง

เลือด donor และผูปวย มาเปน computer crossmatch  ซึ่ง

เปนการใชระบบ computer ในการรับและจายเลือดใหผูปวยโดย

ไมมีการทดสอบการเขากันไดของเลือด การ crossmatch อาศัย 

ขอมูลการตรวจหมูเลือด ABO, Rh (D), การตรวจกรองหาแอนติบอดี

ของ donor และผูปวย ดังนั้นระบบ computer จึงตองมีการ 

validate เพื่อใหมั่นใจวาเลือดและสวนประกอบของเลือดที่ถูก

เลือกใหกับผูปวยนั้นมีหมูเลือด ABO เขากันได
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สรุป

ในปจจุบันมีเทคนิคการทำา compatibility test ใหเลือกหลาย

เทคนิค ที่ใชกันมากคือ tube technique และ CAT หรือ gel 

technique  tube technique ยังถือเปนเทคนิคมาตรฐานที่ทำางาย

ราคาถูก แตตองการเจาหนาที่ที่มีความชำานาญและมีความระมัดระวัง

มากกวา CAT ซึ่งสะดวกกวาแตราคาแพง จากขอดีและขอดอยที่

แตกตางกัน หองปฏิบัติการธนาคารเลือดจึงควรพิจารณาใหเหมาะ

สมกับบุคลากรและงบประมาณของตนเอง ซึ่งเทคนิคทั้งสองเปน

เทคนิคที่สามารถตรวจพบปฏิกิริยาระหวางแอนติเจนกับแอนติบอดี

ที่มีความสำาคัญทางคลินิก ทำาใหผูปวยไดรับเลือดที่ปลอดภัยตาม

วัตถุประสงคของการทำา compatibility testing
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