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การ ปฏบิตั ิงาน หาก เรา ทราบ ถงึ คณุ ประโยชน หรอื ความ
สาํคญั ของ งาน นัน้ ๆ  จะ ทาํให ปฏบิตั ิได ดวย ความ ตัง้ ใจ ที ่จะ
ให งาน นี ้ออก มา ไดผล ดี หาก ประสบ ปญหา หรอื อปุสรรค
ใด ๆ   ก ็ม ีกาํลงั ใจ ที ่จะ หา สาเหตุ แกไข หรอื เอา ชนะ อปุสรรค
นัน้ ๆ   ได

แอนตบิอด ีของ หมู โลหติ หมายถงึ แอนตบิอด ีตอ หมู
โลหติ ระบบ ตางๆ นอก เหนอื จาก ระบบ ABO จงึ ม ีชือ่ เรยีก
ได วา unexpected antibody หรือ irregular anti-
body  ไดแก แอนติบอดี ของ ระบบ Lewis MNss Rh
และ อื่น ๆ  ซึ่ง อาจ เกิด ขึ้น ได ตาม ธรรมชาติ กลาว คือ ไม
ทราบ ถงึ ตวั กระตุน ทัง้ ที ่ไม เคย รบั โลหติ หรอื ตัง้ครรภ จงึ
พบ ได ใน โลหติ ผู บรจิาค บาง ราย หรอื ผูปวย ที ่เพิง่ มา ขอ รบั
โลหิต เปน ครั้ง แรก บาง ราย ซึ่ง เรียก วา naturally
occuring  antibody กับ ชนิด ที่ เกิด จาก การ ถูก กระตุน
โดย การ ไดรับ โลหิต หรือ ตั้งครรภ หรือ เด็ก ไดรับ แอนติ
บอดี จาก มารดา ตั้งแต อยู ใน ครรภ โดย ผาน ทาง รก
แอนตบิอด ีที ่เกดิ ขึน้ โดย วธิ ีนี้ เรยีก วา alloimmune anti-
body

ดงันัน้ จงึ จาํเปน ตอง ตรวจ แอนตบิอด ีใน โลหติ บรจิาค
ผูปวย ที ่จะ รบั โลหติ หญงิ ตัง้ครรภ เดก็ ที ่ม ีอาการ ตวั เหลอืง
หลัง คลอด (hemolytic disease of the newborn
หรอื HDN) โดย ตรวจ direct antiglobulin test ของ
ลกู และ indirect globulin test ของ แม หรอื ผูปวย ที ่มี
ปฏกิริยิา acute hemolysis จาก การ ไดรบั โลหติ เปนตน
เพราะ สามารถ ใช ชวย วนิจิฉยั ภาวะ ดงั กลาว ตาม เหตผุล ที่
กลาว ได เมือ่ วนิจิฉยั ได ถกู ตอง แพทย ก ็จะ สามารถ ให การ

ดแูล รกัษา ผูปวย ได ถกู ทาง
การ ตรวจ แอนตบิอด ีเปน การ ตรวจ กรอง เพือ่ บอก วา

ม ีหรอื ไม ม ีแอนตบิอดี โดย ใช red cells หมู O คน เดยีว
หรือ ประมาณ 2 - 3 คน รวม กัน แลว แต กรณี เปน ตัว
ทดสอบ ให ครอบ คลมุ ชนดิ ของ แอนตเิจน ที ่ม ีความ สาํคญั
ทาง คลินิก ทั้ง หมด ซึ่ง ถา ให ผลบวก ควร ตอง ตรวจ ตอไป
ดวย การ ใช panel ของ red cells หมู O จาํนวน 10 - 12
cells ซึ่ง ทราบ ชนิด ของ แอนติเจน ระบบ ตางๆ ของ red
cells  แต ละ เซลล ทัง้ ชดุ ซึง่ เมือ่ ทดสอบ กบั ซรีมัแลว ทาํให
ทราบ ชนิด ของ แอนติบอดี ความ แตก ตาง ของ การ ตรวจ
กรอง และ การ ตรวจ ชนดิ ของ แอนตบิอด ีบาง หมู โลหติ อยู
ที่ red cells ที ่ใช ใน การ ตรวจ เทานัน้

การ ตรวจ แอนติบอดี หรือ การ ตรวจ ชนิด แอนติบอดี
ของ หมู โลหติ อาจ ใช หลาย เทคนคิ เพือ่ ชวย ให เหน็ ปฏกิริยิา
ได ดีขึ้น ไดแก วิธี indirect antiglobulin test วิธี
enzyme วธิี gel และ วธิี solid phase เปนตน สาํหรบั
ใน บาน เรา ก็ มี การ ใช เทคนิค ตางๆ เหลา นี้ ใน ศูนย บริการ
โลหติ ฯ  และ ธนาคาร เลอืด ของ โรงพยาบาล ตางๆ

การ ตรวจ ให ทราบ ชนิด แอนติบอดี จะ มี ความ สําคัญ
มาก ใน กรณ ีผูปวย ที ่ตอง ไดรบั โลหติ เพราะ สามารถ เลอืก
โลหติ ที ่ไม ม ีแอนตเิจน ที ่ตรง กบั แอนตบิอด ีมา ทาํ cross-
match  การ ใช ผล crossmatch negative อยาง เดียว
อาจ ไม เพยีง พอ เนือ่ง จาก บาง ครัง้ unit ที ่ม ีแอนตเิจน ชนดิ
heterozygous  จะ ให ผลบวก ออน กวา ชนิด homozy-
gous  หรอื อาจ ให ผล ออน มาก จน ตรวจ ไม พบ แต เมือ่ ให
ไป แลว ผูปวย อาจ เกดิ delayed hemolytic transfusion

บท บรรณาธิการ
ความ สาํคญั ของ การ ตรวจ กรอง และ ตรวจ ชนดิ แอนตบิอด ีของ หมู โลหติ

พิมล เชี่ยว ศิลป
ศูนย บริการ โลหิต แหง ชาติ สภา กาชาด ไทย
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reaction  ได นอก จาก นี้ การ ทราบ ชนิด ของ แอนติบอดี
ทําให ธนาคาร เลือด สามารถ วาง แผนการ จัดหา โลหิต ที่
เขากนั ได ให ผูปวย พรอม ทัง้ สามารถ กาํหนด เวลา ได วา จะ
หา ได เมือ่ ใด หรอื จาก ที ่ใด ทัง้ นี้ ขึน้ กบั ชนดิ ของ แอนตบิอดี
ที ่ผูปวย มี ซึง่ ม ีความ ยาก งาย ใน การ หา โลหติ ให ผูปวย แตก
ตางกนั ถา เปน ชนดิ ที ่หา ได ยาก ใน ประเทศ อาจ ตอง ตดิ ตอ
ขอ ความ รวมมอื จาก ศนูย บรกิาร โลหติ ของ ประเทศ ตางๆ
ซึง่ ศนูย บรกิาร โลหติ ฯ ม ีระบบ เครอืขาย ที ่จะ ตดิ ตอ ให ได

กรณี ผูปวย ภาวะ autoimmune hemolytic ane-
mia  ที่ ตอง ไดรับ โลหิต การ ตรวจ กรอง และ ตรวจ ชนิด
แอนติบอดี จะ ชวย ให ทราบ วา นอก จาก มี auto anti-
body  แลว ยัง มี แอนติบอดี ตอ หมู โลหิต ระบบ ใด อีก หรือ
ไม ทาํให สามารถ เลอืก โลหติ มา ทาํ crossmatch ให ผูปวย
ได อยาง ปลอดภยั ขึน้

ผูปวย ที ่ไดรบั โลหติ แลว ม ีอาการ ของ การ แตก ของ เมด็
โลหิต แดง อยาง เฉียบพลัน และ อยาง ลาชา  (acute and
delayed  hemolytic transfusion reaction) เนือ่ง จาก
แอนตบิอด ีใน ตวัผู ปวย ทาํลาย เมด็ โลหติ แดง ของ ผู บรจิาค
ซึง่ ราย ที ่รนุ แรง อาจ ทาํให ผูปวย เสยี ชวีติ ได การ ตรวจ หมู
โลหติ  ABO รวม กบั การ ตรวจ กรอง และ ตรวจ ชนดิ ของ
แอนตบิอด ีทัง้ กอน และ หลงั รบั โลหติ ทาํให สามารถ วนิจิฉยั
ภาวะ นี้ ได ทั้ง แบบ เฉียบพลัน หรือ ลาชา โดย เฉพาะ ที่ เกิด
จาก การ เขากนั ไม ได ของ หมู โลหติ ระบบ อืน่ ๆ  ที ่นอก เหนอื
จาก ABO ทําให สามารถ ให การ ดูแล รักษา ผูปวย ได ตรง
จดุ ซึง่ สามารถ ชวย ชวีติ ผูปวย ได

การ ทราบ ชนิด ของ แอนติบอดี ใน หญิง ตั้งครรภ ที่ ให
กําเนิด บุตร ที่ มี ภาวะ HDN ก็ มี ความ สําคัญ กรณี เชน ที่
เกดิ   HDN จาก anti - D หรอื Rh incompatibility การ
ทราบ วา มารดา มี anti - D และ ลกู ใน ครรภ ม ีโอกาส เปน Rh
บวก ซึ่ง ทราบ ได จาก การ ศึกษา หมู โลหิต ระบบ Rh ใน
ครอบครัว สูติแพทย สามารถ วาง แผนการ เจาะ น้ํา คร่ํา
ตรวจ  เพื่อ ตัดสิน ใจ วา ควร ให เด็ก คลอด เมื่อ ใด จึง จะ
ปลอดภัย ที่ สุด และ สามารถ เตรียม โลหิต ที่ เหมาะสม ให
มารดา ใน กรณ ีเสยี โลหติ จาก การ คลอด หรอื ผา ตดั คลอด
หรอื ให เดก็ ได ใน กรณ ีที ่ตอง ทาํ exchange transfusion

นอก จาก นี ้ยงั สามารถ นาํ เทคนคิ การ ตรวจ แอนตบิอดี
ไป ตรวจ หา ชนิด ของ แอนติเจน ของ หมู โลหิต ระบบ ตางๆ
ของ เมด็ โลหติ แดง ที ่ตองการ ได โดย ใช แอนตบิอด ีที ่ทราบ
ชนิด แลว มา เปน ตัว ทดสอบ ซึ่ง ใช ใน การ เตรียม เซลล
มาตรฐาน ไดแก screening cells และ panel cell
สาํหรบั การ ตรวจ กรอง และ ตรวจ ชนดิ ของ แอนตบิอด ีของ
หมู โลหติ ตอไป หรอื นาํ ไป ศกึษา ความ ถี ่ของ phenotypes
และ genotypes ของ หมู โลหติ ระบบ ตางๆ ใน ประชากร
กลุม ตางๆ
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