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Transfusion with Crossmatch – Incompatible Blood
ศศิธร  เพชรจันทร

ภาควิชาเวชศาสตรการธนาคารเลือด คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

ในการจัดเตรียมเลือดใหผูปวย ธนาคารเลือดจะตองจัดหา
เลือดที่เขากันไดใหผูปวยทุกรายและทุกครั้งทั้งนี้เพื่อใหเปนไปตาม
วัตถุประสงคของการใหเลือด คือ Safe blood for every patient
ซึ่งนอกจากจะหมายความถึงเลือดที่ใหจะตองมีความปลอดภัย
ตอผูปวยมากที่สุด และมีความเสี่ยงตออันตรายตางๆ จากการไดรับ
เลือดนอยที่สุดแลว ยังหมายถึงเลือดที่จะใหตองเกิดประโยชนสูง
สุดตอผูปวย สามารถทำ�หนาที่ในรางกายผูปวยไดนาน 120 วัน
โดยไมถูกทำ�ลายไปเร็วกวาที่ควร ดวยเหตุนี้การทำ� compatibility
test1,2 จึงเปนการทดสอบกอนการใหเลือดที่สำ�คัญประกอบดวย
การตรวจหาหมูเลือด ABO Rh(D) การตรวจกรองหาแอนติบอดี
ในผูปวย (antibody screening) ซึ่งหากใหผลบวก จะตองทำ�การ
ตรวจหาชนิดของแอนติบอดี (antibody identification) พรอมทั้ง
ตรวจวาผูปวยไมมีแอนติเจนชนิดนั้นจริง (antigen หรือ red cell
phenotyping) แลวจึงเลือกเลือดที่ไมมีแอนติเจนดังกลาวสำ�หรับ
ทำ� crossmatch กับเลือดผูปวย ซึ่งจะตองใหผลลบจึงจายเลือดถุง
นี้แกผูปวยได (crossmatch-compatible blood) สำ�หรับผูปวย
ที่เคยตรวจพบแอนติบอดีชนิดใดก็ตามจะตองบันทึกผลไวและทุก
ครั้งที่แพทยขอเลือดใหผูปวย ธนาคารเลือดจะตองใหเลือดที่ไมมี
แอนติเจนชนิดเดียวกับที่เคยตรวจพบแอนติบอดีแลวเสมอ แมวา
ในครั้งนั้นจะตรวจไมพบแอนติบอดีแลวก็ตาม ทั้งนี้เพื่อเปนการปอง
กัน delayed hemolytic transfusion reaction (DHTR)
โดยทั่วไปผูปวยสวนใหญที่ขอเลือดมีผลการทำ� antibody
screening และ crossmatch เปนลบ การเตรียมเลือดใหจึง
ไมเกิดปญหาใดๆ มีรายงานการตรวจพบแอนติบอดีในผูปวยที่
ขอเลือดจำ�นวนไมมากประมาณ รอยละ 0.3-3.63 เทานั้น ยกเวน
ในผูปวยซึ่งเปนโรคที่ตองไดรับเลือดเปนประจำ�และบอยครั้ง เชน
ผูปวยโรคธาลัสซีเมีย จึงมี red cell alloimmunization เกิดขึ้น
ทำ�ใหตรวจพบแอนติบอดีไดมากกวาผูปวยโรคอื่นๆ มีรายงานวา
พบได รอยละ 5-234 ดังนั้น ถาธนาคารเลือดสามารถบอกชนิด
ของแอนติบอดีไดและไมไดเปนแอนติบอดีตอ high incidence
antigens แลว ก็จะไมเกิดปญหาในการจัดหาเลือดให ผูปวยยัง
คงไดรับ crossmatch-compatible blood เชนเดิม แตในบาง
ครั้งที่ธนาคารเลือดไมสามารถบอกชนิดของแอนติบอดีไดดวย

สาเหตุตางๆ เชน กรณี multiple antibodies หรือ autoantibodies
หรือ unidentified antibodies หรือกรณีผูปวยมี rare blood
type และมีแอนติบอดีตอ high incidence antigen เปนตน ซึ่ง
กรณีเหลานี้ลวนแตทำ�ใหธนาคารเลือดมีปญหาในการบอกชนิดของ
แอนติบอดีและการจัดหาเลือดที่เขากันไดใหผูปวย การแกปญหา
สำ�หรับผูปวยที่มีความจำ�เปนตองไดรับเลือดไมสามารถรอได คือ
การสุมทำ� crossmatch และเลือกเลือดที่ใหผลลบหรือผลบวก
อยางออนที่สุดให ถือเปน least incompatible blood แตไม
สามารถรับรองวาเลือดที่ใหจะถูกทำ�ลายโดยแอนติบอดีในเลือด
ผูปวยมากนอยหรือเร็วเพียงใด ผูปวยจะไดรับประโยชนจากเลือด
ดังที่ตองการหรือไม อยางไรก็ตาม การตัดสินใจใหเลือดที่มีผลการ
ตรวจเปน crossmatch-incompatible blood นั้นยอมขึ้นกับ
ความจำ�เปนของผูปวยเปนสำ�คัญ การรอเลือดชนิด crossmatchcompatible blood อาจตองใชเวลานานและในบางครั้งอาจไมจำ�เปน
เพราะการที่ crossmatch ใหผลเขากันไมได อาจเกิดจากผูปวย
มีแอนติบอดีจริงแตเปนชนิดที่ไมมีความสำ�คัญทางคลินิก คือ
ไมทำ�ใหเม็ดเลือดแดงแตกในรางกาย
สาเหตุของ Incompatible crossmatch5,6
การที่ธนาคารเลือดไมสามารถจัดหา crossmatch-compatible
blood ใหแกผูปวยไดทั้งๆ ที่ไดทำ�การทดสอบดวยวิธีตางๆ แลวก็
ตาม เกิดจากสาเหตุหลายประการ สาเหตุที่สำ�คัญซึ่งธนาคารเลือด
และแพทยควรใหความสนใจเพื่อประโยชนของผูปวยไดแกกรณี
ตางๆ ดังตอไปนี้
1. Multiple antibodies
2. Rare blood type with antibody to high incidence
antigen
3. Antibody in Chido / Rodgers blood group system
4. Cold reacting antibodies
5. Autoantibodies
6. Antibody of undetermined specificity
7. External factors unrelated to blood group specific
reactions
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Multiple antibodies
การมี red cell sensitization ภายหลังการไดรับเลือดเปน
adverse effect of blood transfusion ประการหนึ่งที่สามารถ
ลดความเสี่ยงของการสรางแอนติบอดีหลายชนิดในผูปวยได หาก
ธนาคารเลือดไดทำ� red cell phenotyping ในเลือดผูปวยไวลวง
หนากอนการไดรับเลือดครั้งแรก และใหเลือดที่เปน phenotypematch blood แกผูปวยทุกครั้ง การใหเลือดวิธีนี้เหมาะในผูปวย
ที่เปนโรคซึ่งตองไดรับเลือดเปนประจำ�และเปนระยะเวลายาวนาน
แตมีขอเสียคือผูปวยตองเสียคาใชจายเพิ่มขึ้นและเปนปญหาแก
ธนาคารเลือดในดานการจัดหาเลือดดังกลาวให เพราะตองเลือก
เลือดที่ไมมีแอนติเจนของหมูเลือดหลายระบบใหตรงกับของผูปวย
แอนติเจนของหมูเลือดระบบตางๆ เหลานี้ ไดแก Rh (C, c, E,
e), Kidd (Jka, Jkb), Duffy (Fya, Fyb), Kell (K, k), Diego (Dia,
Dib), P (P1), MNS (M, N, S, s, Mia) และ Lewis (Lea, Leb)
เปนตน การตรวจแอนติเจนของหมูเลือดระบบตางๆ เหลานี้นอก
จากจะเปนประโยชนในการปองกัน red cell alloimmunization
แลวยังชวยธนาคารเลือดในการทำ� antibody identification กรณี
ที่ผูปวยมีแอนติบอดีหลายชนิดรวมกันดวย
การทำ� antibody identification กรณี multiple antibodies
จะพบวา autocontrol ไดผลลบ แตซีรัม หรือพลาสมาของผูปวย
จะใหผลบวกกับ panel cells ทั้งหมด แตพบความแตกตางของ
ความแรงและหรือ phase ที่อานผลปฏิกิริยา แสดงวานาจะเกิด
จากการมีแอนติบอดีหลายชนิดรวมกัน ซึ่งอาจเปนชนิด IgM หรือ
IgG การใช panel cells จากหลายบริษัทหรือการใช extra cells
ที่รูชนิดของแอนติเจน การทำ� adsorption and elution tests
การใช additional test เชน enzyme รวมกับการทำ� antigen
typing จะสามารถชวยบอกชนิดของแอนติบอดีได
สำ�หรับการใหเลือดแกผูปวยที่มี multiple antibodies นั้น
หากเปนไปไดจะตองใหเลือดที่ไมมีแอนติเจนตรงกับชนิดของ
แอนติบอดีเสมอแมวาจะตรวจไมพบแอนติบอดีชนิดนั้นแลวก็
ตาม ทั้งนี้เพื่อเปนการปองกัน secondary sensitization ซึ่งมี
ผลตอการเกิด delayed hemolytic transfusion reaction สิ่ง
สำ�คัญที่ควรปฏิบัติ คือ การบันทึกแอนติบอดีที่ตรวจพบพรอมทั้ง
แจงใหแพทยทราบ บุคลากรของธนาคารเลือดจะตองตรวจสอบ
ประวัติการไดรับเลือดของผูปวยกอนการเตรียมเลือดใหครั้งใหม
(look back) วาผูปวยเคยมีแอนติบอดีชนิดใดบาง นอกจากนี้การ
ทำ� antibody screening เมื่อมีการขอเลือดในผูปวยกลุมนี้มีความ
สำ�คัญดวยเชนกัน เพราะเปนการดูวามีแอนติบอดีชนิดใดเพิ่มขึ้นอีก
หรือไมและในครั้งนี้ตรวจพบแอนติบอดีชนิดใดบาง การมี multiple
antibodies นั้น ไมจำ�เปนวาจะหาเลือดที่เขาไดยากเสมอไป ทั้งนี้

ขึ้นกับ antigen negative incidence ของแอนติบอดีแตละชนิด
ที่มีในผูปวย ยกตัวอยางเชน ผูปวยที่มี anti-E+c+Mia+Jka จะหา
เลือดไดไมยาก เพราะในคนไทยจะพบผูที่ไมมีแอนติเจนทั้ง 4 ชนิด
นี้ไดประมาณ 1 ใน 12 คน แตกตางจากถามี anti-c+e+Mia จะ
หาเลือดที่ไมมีแอนติเจนทั้ง 3 ชนิดนี้ไดยากมากในคนไทย เพราะ
เลือดชนิด CCDEE เปน rare blood type เปนตน
ในกรณีที่ไมสามารถหาเลือดใหผูปวยได ธนาคารเลือดควร
พิจารณาวาจะเลือกใหความสำ�คัญกับแอนติบอดีตัวใด จึงจะเปน
อันตรายตอผูปวยนอยที่สุด เชน พิจารณาวาแอนติบอดีนั้นเปน
ชนิด IgG หรือ IgM หรือพิจารณาดูตามความแรงของแอนติบอดี
เปนตน หลังจากนั้นจึงเลือกให least incompatible blood
ใหผูปวยโดยเปรียบเทียบผลการทำ� crossmatch กับผลการทำ�
autocontrol ซึ่งทำ�การทดสอบโดยวิธีเดียวกัน สำ�หรับในอนาคต
ซึ่งผูปวยอาจมีความจำ�เปนตองไดรับเลือดอีก ธนาคารเลือดควร
เตรียมพรอมโดยการทำ� antigen typing ในประชากรรวมทั้งใน
ครอบครัวผูปวย และทำ� frozen blood เลือดที่หาไดยากดังกลาว
เก็บไวใหผูปวยตอไป
Rare blood type with antibody to high incidence antigen6-8
การที่ผูปวยไมมีแอนติเจนซึ่งประชากรสวนใหญทั้งเชื้อชาติ
เดียวกันและตางเชื้อชาติมี ทำ�ใหเกิดความยากแกธนาคารเลือด
ในการบอกชนิดของแอนติบอดีที่พบในผูปวย ซึ่งเปนผลจากการ
ไดรับเลือดหรือการตั้งครรภ ถึงแมจะรูชนิดของแอนติบอดีแลวยัง
มีปญหาที่ยากกวา คือ จะหาเลือดที่เขากันไดซึ่งจะตองมีแอนติเจน
เชนเดียวกับผูปวยไดอยางไร ยิ่งถาเปนผูปวยที่มีความรีบดวนดวย
แลวยิ่งทำ�ความลำ�บากใหแกผูจัดหาเลือดมากขึ้น เพราะการหาเลือด
ไดชาเทาใดยิ่งทำ�ใหเกิดความเสี่ยงตอชีวิตผูปวยเทานั้น
ตัวอยางของหมูเลือดชนิด rare blood type และมีการสราง
แอนติบอดีชนิด antibody to high incidence antigen ในคน
ไทย เทาที่เคยมีรายงานและมีการตรวจพบโดยธนาคารเลือดของ
สถาบันตางๆ และที่ศูนยบริการโลหิตแหงชาติ สภากาชาดไทย ไดแก
1. ระบบ H
: H (-) with potent anti-H,
		 H (-) with anti-IH
2. ระบบ Rh
: D (-) with anti-D หรือ
		 alloantibodies ชนิดอื่นๆ
				D (-), H (-) with anti-H
				Rh null with anti-Rh 29
3. ระบบ Kidd
: Jk (a-b-) with anti-Jk3
4. ระบบ Kell
: K0 phenotype with anti-Ku
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5. ระบบ P
: p phenotype with anti-PP1Pk
				P2k with anti-P
6. ระบบ MNS
: s (-) with anti-s
				Hut (-) with anti-Hut
7. ระบบ I
: ii with anti-I (IgG)
8. ระบบ Chido / Rodgers : Ch (-) with anti-Chido
9. ระบบอื่นๆ
: Vel (-) with anti-Vel
การตรวจพบแอนติบอดีกลุมนี้ในการทำ� antibody identification
จะพบวา autocontrol ใหผลลบ แตซีรัมหรือพลาสมาของผูปวย
ใหผลบวกกับ panel cells ทั้งหมด ไมวาจะใช panel cells ชุด
ใดก็ตาม ยกเวนวา panel cells ชุดนั้นไมมีแอนติเจนนั้นเหมือน
กับเลือดผูปวย ความแรงของปฏิกิริยามักเทากันหมดกับทุก panel
cells ตางจาก multiple antibodies นอกจากนี้ phase ของ
การเกิดปฎิกิริยาจะเกิดที่ phase เดียวกันดวย กรณีเชนนี้หาก
ทำ�การสุมเลือดมาทำ� crossmatch กับเลือดผูปวย จะพบวาใหผล
บวกเชนเดียวกับผลของ panel cells การแกปญหาควรเริ่มจาก
ทำ� antigen typing ของหมูเลือดระบบตางๆ กอนดังไดกลาว
มาแลว หลังจากนั้น จึงตรวจหา high incidence antigens ใน
เลือดผูปวยตอไป โดยทดสอบเม็ดเลือดแดงผูปวยกับ antibody
to high incidence antigen เชน anti-H, anti-PP1Pk, anti-P,
anti-k, anti-Kpb, anti-Jsb, anti-Dib, anti-s และ anti-Vel
เปนตน ทั้งนี้ตองพิจารณาความเหมาะสมของการตรวจแตละชนิด
เพราะแอนติบอดีเหลานี้เปน rare antibody ที่หาไดยาก ไมมี
จำ�หนายหรือมีราคาแพงมาก สถาบันที่เปน Reference Lab จึง
ควรมีแอนติบอดีเหลานี้รวมทั้ง frozen rare cells เตรียมพรอม
ไวสำ�หรับการแกปญหา
การจัดหาเลือดใหผูปวยเหลานี้ตองใชเวลาและอาจเพิ่มคาใชจาย
หากตองขอจากตางประเทศ เมื่อตรวจพบกรณีเชนนี้ ควรเริ่มจาก
พิจารณาวาจะสามารถหาเลือดดังกลาวไดจากที่ใด เชน ขอจาก
ศูนยบริการโลหิตแหงชาติ หรือ ธนาคารเลือดของโรงพยาบาล
มหาวิทยาลัย ในขณะเดียวกันควรปรึกษาแพทยผูรักษาเพื่อทำ�
autologous donation หากการทำ�ไมเปนอันตรายตอผูปวย นอกจาก
นี้ควรแนะนำ�ใหทำ� family study โดยดวน คือตรวจแอนติเจน
นี้ในครอบครัว ประกอบดวย บิดามารดาและพี่นองทองเดียวกัน
อาจทำ�ใหพบวามีเลือดชนิดเดียวกันสามารถนำ�มาใหผูปวยได ทั้งยัง
เปนประโยชนตอตัวญาติพี่นองเองหากมีความจำ�เปนตองใชเลือด
หรือกรณีตั้งครรภในอนาคต
สำ�หรับแพทยเมื่อไดรับแจงผลเลือดของผูปวยวา เปนหมูเลือด
ชนิดหาไดยาก ควรพิจารณาเหตุผลวานาจะเกิดจากแอนติบอดี
ชนิดใด พรอมทั้งควรขอคำ�แนะนำ�จากแพทยธนาคารเลือดหรือ
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ผูเชี่ยวชาญถึงแนวทางการใหเลือดที่จะเปนอันตรายตอผูปวยนอย
ที่สุด หากไมมีหนทางใดจริงๆ จึงพิจารณาความเสี่ยงวาระหวาง
การให least incompatible blood กับการไมใหขณะที่ผูปวยยัง
คงมีภาวะเลือดออกและซีดวาอยางใดควรทำ�มากกวากัน ในกรณี
ที่รอไดธนาคารเลือดควรสงตัวอยางเลือดไปให Reference Lab
ณ ตางประเทศ เชน สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร และญี่ปุน
เพื่อทำ� antibody identification พรอมทั้งขอเลือดจาก Rare
Blood Program ตอไป
กรณีที่ผูปวย rare blood type และมี antibody to high
incidence antigen นั้น ควรวางแผนสำ�หรับการใชเลือดในอนาคต
ดวย โดยการทำ� frozen red cells ซึ่งเก็บเลือดไดนานถึง 10 ป
เลือดที่ควรเก็บแชแข็งคือ เลือดผูปวย (autologous donation)
เลือดของบุคคลในครอบครัว (directed donation) และเลือด
จากผูบริจาคที่ตรวจพบในการทำ� mass screening
Autoantibodies9
การมี autoantibodies ในผูป ว ย autoimmune hemolytic
anemia (AIHA) ซึ่งอาจเปนชนิด cold type หรือ warm
type ก็ตามยอมทำ�ใหเกิดปญหาแกธนาคารเลือดในการจัดหา
crossmatch-compatible blood ให ปญหาอีกประการหนึ่งที่มี
ผลกระทบตอผูปวยที่ไดรับเลือดคือ หากมี autoantibodies ที่มี
ความแรงมาก เชนใหปฏิกิริยา 3+ หรือ 4+ กับทุก panel cells และ
กับเลือดทุกถุงที่นำ�มาทำ� crossmatch รวมทั้ง autocontrol โดย
เฉพาะอยางยิ่งในการอานผลที่ antiglobulin phase ทำ�ใหไมสามารถ
บอกไดวา นอกจากมี autoantibodies แลว ยังมี alloantibodies
ที่มีความสำ�คัญทางคลินิกรวมดวยหรือไม
การแกปญหากรณี autoantibodies ประกอบดวยการทำ�
antigen typing ของเลือดผูปวยซึ่งจะตองใช standard antiserum
ที่เปนชนิด IgM เทานั้น เนื่องจากผูปวยกลุมนี้มี direct antiglobulin
test positive การใช standard antiserum ดังกรณีปกติจะไม
สามารถแปลผลไดวาใหผลบวกจริงหรือไม การรูชนิดของแอนติเจน
ในเลือดผูปวยนอกจากชวยบอกชนิดของ alloantibodies ไดแลว
ยังเปนประโยชนในการใหเลือดผูปวยโดยเลือกใหเลือดที่มีแอนติเจน
เหมือนผูปวยใหมากที่สุด เพื่อปองกันการแตกทำ�ลายของเม็ดเลือด
แดงมากขึ้น นอกเหนือจากการถูกทำ�ลายโดย autoantibodies
นอกจากการทำ� antigen typing แลว การตรวจเพื่อบอก
specificity ของ autoantibodies และการตรวจหา alloantibodies
ที่อาจจะมีรวมดวยมีความสำ�คัญในการจัดหาเลือดให ทั้งนี้เพื่อลด
อัตราเสี่ยงของการเกิด hemolytic transfusion reaction การ
ตรวจประกอบดวย autoadsorption เพื่อแยก autoantibody
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ออก แลวจึงทำ� antibody identification การทำ� allogeneic
adsorption ในกรณีที่ผูปวยซีดมากหรือไดรับเลือดมากอน นอกจาก
นั้นการทำ� elution test อาจบอก specificity ของแอนติเจนได
สำ�หรับกรณี cold type AIHA ซึ่งอาจพบปญหาตั้งแตการหา
หมูเลือด ABO จนถึงการเตรียมเลือดใหผูปวย ถา autoantibodies
มีความแรงไมมาก ธนาคารเลือดอาจหา crossmatch-compatible
blood ใหผูปวยไดหรืออยางนอยสามารถให least incompatible
blood ได แตถาเปนกรณี warm type AIHA ที่ autoantibodies
มีความแรงมาก คงไมสามารถหา least incompatible blood ที่มี
ผลการทำ� crossmatch เปน weak reaction ธนาคารเลือดตอง
แจงผลการตรวจใหแพทยทราบเพื่อที่จะไดตัดสินวาจะใหเลือดที่มี
ผล crossmatch เปน strong positive หรือไม ทั้งนี้ขึ้นกับอาการ
และความจำ�เปนของผูปวยแตละราย กรณีที่แพทยตองการใหเลือด
ชนิด crossmatch-incompatible blood แกผูปวย ธนาคารเลือด
จะตองแบงเลือดที่ใหมที่สุดใหและแพทยควรใหอยางชาๆ พรอม
ทั้งเฝาสังเกตอาการของผูปวยดวยเพราะอาจเกิด hemolytic
transfusion reaction ที่รุนแรงซึ่งตองหยุดการใหเลือดและรีบ
ใหการรักษาทันที
Antibody in Chido/Rodgers blood group system10-12
Chido และ Rodgers เปนแอนติเจนที่พบในพลาสมาและ
เม็ดเลือดแดงของประชากรสวนใหญ มีเพียงรอยละ 2-3 ของ
ประชากรเทานั้นที่ไมมีแอนติเจนนี้ ดังนั้นหากผูปวยสรางแอนติบอดี
จึงเปนการยากที่จะหา crossmatch-compatible blood ให
แตเนื่องจาก anti-Ch และ anti-Rg เปนแอนติบอดีที่ไมมีความ
สำ�คัญทางคลินิก การให crossmatch-incompatible blood ซึ่ง
เกิดจากเลือดที่ใหมีแอนติเจนดังกลาวแตไมทำ�ใหเม็ดเลือดแดงแตก
ในรางกายผูปวย จึงสามารถนำ�ไปใหผูปวยไดแทนการรอเลือดที่
ไมมีแอนติเจนชนิดนี้ซึ่งหายาก แตทั้งนี้ธนาคารเลือดจะตองตรวจ
แลววาไมมีแอนติบอดีชนิดอื่นรวมดวย
ถึงแมวา anti-Ch และ anti-Rg จะไมมีความสำ�คัญทาง
คลินิกแตเปนแอนติบอดีที่ทำ�ใหเกิดปญหาในการทำ� antibody
identification และการทำ� crossmatch สวนใหญจะเกิดปฏิกิริยา
กับ panel cells ที่ antiglobulin phase ในการทำ� IAT แตอาจ
มีความแรงแตกตางกัน แอนติบอดีทั้ง 2 ชนิดนี้เปนแอนติบอดีใน
กลุม high titer low avidity (HTLA) ซึ่งหมายถึงยังพบปฏิกิริยา
การจับกลุมไดแมวาจะเจือจางซีรัมหรือพลาสมาผูปวยแลว
เมื่อธนาคารเลือดตรวจพบปฏิกิริยาดังกลาวสวนใหญจะไมสามารถ
บอกชนิดของแอนติบอดีได เพราะใน panel cells ไมจำ�เปนตองมี
แอนติเจนทั้ง 2 ชนิดนี้ ปจจุบันในหองปฏิบัติการพิเศษ ศูนยบริการ

โลหิตแหงชาติ สามารถตรวจหาแอนติเจนและตรวจหาแอนติบอดี
รวมทั้งการตรวจยืนยัน โดยการทำ� confirmation of anti-Chido/
Rodgers ทดสอบระหวางซีรัมผูปวยกับ C4 coated red cells
และ uncoated red cells แลวจึงทำ�การแยกชนิดวาเปน anti-Ch
หรือ anti-Rg ดวยวิธี Chido/Rodgers plasma inhibition test
โดยใช known plasma ชนิด Ch(-) Rg (+) และ Ch(+) Rg(-)
หลังจากนั้นจึงหาเลือดที่ไมมีแอนติเจนสำ�หรับทำ� crossmatch
ใหผูปวยตอไป อยางไรก็ตามเนื่องจากเลือด Ch(-) หรือ Rg(-)
พบไดนอยมากในประชากรไทยและแอนติบอดีในผูปวยเปนชนิด
ที่ไมมีความสำ�คัญทางคลินิก ไมจำ�เปนตองใหเลือดชนิด antigen
negative เสมอ การใหเลือดชนิด least incompatible ที่ตรวจ
ดวยวิธีทางซีโรโลยีแลวนับวาเพียงพอ
Cold reacting antibodies
แอนติบอดีซึ่งทำ�ปฏิกิริยาที่อุณหภูมิต่ำ� เปนสาเหตุใหเกิด
ปญหาในการเตรียมเลือดใหผูปวยที่พบไดเชนเดียวกัน แตถา
สามารถบอกชนิดของแอนติบอดีได และไมไดเปนแอนติบอดีตอ
high incidence antigen แลว จะไมเปนปญหาในการจัดหา
เลือดให เชน anti-P1 anti-M anti-N และ Lewis antibodies
ที่ไมไดทำ�ปฏิกิริยาที่ 37 ํC และ IAT แตถาเปนแอนติบอดีตอ
high incidence antigen เชน anti-H ในผูปวย H deficient
phenotype (O Bombay, Oh) แลว ธนาคารเลือดจะพบปญหา
ตั้งแตการหาหมูเลือด ABO ถาใช standard O cells ในการทำ�
reverse grouping รวมทั้งในการทำ� antibody screening และ
antibody identification เมื่ออานผลปฏิกิริยาที่อุณหภูมิหอง ที่
37 ํC และ IAT โดยที่ autocontrol ใหผลลบ กรณีเชนนี้การ
ทำ� crossmatch กับเลือดหมู O จะใหผลบวกเชนเดียวกัน จึง
หามนำ�เลือด crossmatch-incompatible blood จากสาเหตุนี้
ไปใหผูปวยเปนอันขาด เพราะจะทำ�ใหเกิดอันตรายที่รายแรงเชน
เดียวกับการใหเลือดผิดหมู อันตรายดังกลาวคือ acute hemolytic
transfusion reaction ในกรณี ParaBombay phenotype นั้น
ถึงแมวา anti-H ที่พบอาจไมมีความแรงมากเทากรณี Bombay
phenotype แตจำ�เปนตองใหเลือด crossmatch-compatible
blood ชนิด H(-) เชนเดียวกัน
ในกรณีที่ผูปวยมี anti-I ซึ่งเปน naturally-occurring antibody
ซึ่งสวนใหญทำ�ปฏิกิริยาที่อุณหภูมิหอง กรณีเชนนี้สามารถให least
incompatible blood ได แตถาเปนผูปวยที่มีหมูเลือด ii และ
สราง alloanti-I ซึ่งทำ�ปฏิกิริยาไดที่ 37 ํC และ IAT ดวย กรณี
เชนนี้ถาทำ�ไดควรให crossmatch-compatible blood ที่เปน
I(-) จึงจะปลอดภัยและไดประโยชนมากที่สุด ยกเวนกรณีที่ไมมี
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เลือด I(-) แตผูปวยมีความจำ�เปนตองไดรับเลือด จึงพิจารณาให รวมทั้งยาอีกหลายชนิด ดังนั้น ถาผูปวยมีแอนติบอดีตอสารเหลานี้
crossmatch-incompatible blood ที่เลือกแลววาเปน least หรือเมือ่ ใชสารเหลานี้เปนสวนประกอบของน้ำ�ยาที่ใชในการทดสอบ
incompatible
ทางธนาคารเลือดจึงพบการจับกลุมของเม็ดเลือดแดงได ในการแก
ปญหาจึงควรทำ�การทดสอบซ้ำ�โดยไมใชหรือหลีกเลี่ยงการใชน้ำ�ยาที่
13
Antibody of undetermined specificity
มีสารที่สงสัยวาเปนสาเหตุจะพบวาปฏิกิริยาการจับกลุมหายไป ทั้ง
การตรวจกอนการใหเลือดแกผูปวยโดยการทำ� compatibility นี้ไมมีความจำ�เปนจะตองตรวจหาชนิดของสารที่เปนสาเหตุ
test ในปจจุบันไดมีวิธีการตรวจเพิ่มขึ้นหลายวิธีจากเดิมซึ่งใช
นอกจากนี้ยังมีสาเหตุอื่นๆ ไดอีก เชน การมี anti-A และ/หรือ
conventional tube test ดวยวิธี saline-IAT รวมกับใช LISS anti-B ใน standard antisera ที่ใชตรวจ antigen typing หรือ
หรือ enzyme หรือ PEG นอกจากนี้ยังมีวิธีการตรวจดวย column การที่มี bacterial contamination ในซีรัมจะทำ�ใหเกิดการจับ
agglutination test (CAT) ซึ่งทำ�ไดทั้ง manual และ automation กลุมของเม็ดเลือดแดงที่นำ�มาทดสอบ หรือการที่ใน therapeutic
รวมทั้งการตรวจดวยวิธี solid phase assay ดวยเหตุนี้จึงมีการ concentrates มี anti-A หรือ anti-B หรือ anti-D หรือแอนติบอดี
ตรวจพบกลุมแอนติบอดีซึ่งยังไมสามารถบอก specificity ได ชนิดอื่นๆ ซึ่งทำ�ใหผูปวยที่ไดรับการรักษาดวย concentrates เหลา
(antibody of undetermined specificity, AUS) หรือบาง นี้มี positive DAT ได
แอนติบอดีตรวจพบไดดวยวิธีการตรวจบางวิธีเทานั้น ทั้งนี้เพราะ
วิธีใหมเหลานี้มีความไวมากกวาวิธีเดิมจึงทำ�ใหตรวจพบแอนติบอดี สรุป
ซึ่งอาจเปนกลุมที่มีความสำ�คัญทางคลินิกนอยหรือไมมี หรือผูปวย
การตัดสินใจให crossmatch-incompatible blood แกผูปวย
บางรายสรางแอนติบอดีที่มีความสำ�คัญทางคลินิกขึ้นไดในภายหลัง นั้นเปนสิ่งที่เกิดขึ้นได แตทั้งนี้ฝายธนาคารเลือดตองตรวจสอบใหแนใจ
ดังที่มีรายงานการตรวจพบแอนติบอดีของหมูเลือดระบบ Rh และ จริงๆ วาไมสามารถหาเลือด compatible blood ใหผูปวยจริง และ
Kidd เปนตน หรือตรวจไมพบ AUS ในผูปวยบางรายอีกตอไป ใหความมั่นใจแกแพทยถึงความปลอดภัยและประโยชนของผูปวย
ดังนั้นการตรวจพบ AUS ในการเตรียมเลือดใหผูปวยจึง ซึ่งแพทยจะตองพิจารณาผลการตรวจและการสรุปผลของธนาคาร
ควรติดตามวาจะเปนอยางไรตอไป หากบอกชนิดของแอนติบอดี เลือด เพื่อนำ�ไปประกอบการพิจารณายอมใหเลือดแกผูปวยหรือเลือก
ไดจึงใหเลือดที่ไมมีแอนติเจนชนิดเดียวกันและเปน crossmatch- แนวทางอื่น ซึ่งจะเปนประโยชนแกผูปวยโดยที่มีอันตรายนอยที่สุด
compatible blood แตถาบอกชนิดของแอนติบอดีไมไดและ
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