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บทคัดย่อ:

การวิจยั นีม้ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ ศึกษาความถีข่ องแอนติเจนระบบ Rh, Kidd และ Duffy ในผูป้ ว่ ยธาลัสซีเมีย
ซึ่งผู้ป่วยกลุ่มนี้ได้รับเลือดและส่วนประกอบของเลือดเป็นประจำ� มีโอกาสที่จะถูกกระตุ้นการสร้าง alloantibody
ทีม่ คี วามสำ�คัญทางคลินกิ เช่น anti-C, anti-c, anti-E, anti-e, anti-Jka, anti-Jkb, anti-Fya และ anti-Fyb
การหาชนิดของแอนติเจนบนเม็ดเลือดแดง (red cell typing) ช่วยให้แยกชนิดของแอนติบอดีได้งา่ ยขึน้ เมือ่ ผูป้ ว่ ย
มี multiple alloantibodies นอกจากนี้ถ้าทราบชนิดของแอนติเจนของ blood group อื่นๆ ที่สำ�คัญของผู้ป่วย
จะช่วยให้สามารถเลือกเลือดที่ compatible ให้ผู้ป่วยได้อย่างเหมาะสมและรวดเร็ว
ศึกษาโดยนำ�ตัวอย่างเลือดผู้ป่วยธาลัสซีเมียที่ส่งขอเลือดที่หน่วยคลังเลือดและเวชศาสตร์บริการโลหิต
โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ในช่วงปี พ.ศ. 2545 ถึง พ.ศ. 2557 ยังไม่ทราบชนิดของแอนติเจนจำ�นวน 100 ราย
ตรวจหาชนิดของแอนติเจนบนผิวเม็ดเลือดแดงในระบบ Rh, Kidd และ Duffy โดยทดสอบกับ standard antisera
ชนิดต่างๆ ประกอบด้วย anti-C, anti-c, anti-E, anti-e, anti-Jka, anti-Jkb, anti-Fya และ anti-Fyb โดยใช้วธิ ี
มาตรฐาน standard (tube method) วิธี column agglutination technique (CAT) และ gel card technique
พบว่าผู้ป่วยธาลัสซีเมียที่มีแอนติเจนบนผิวเม็ดเลือดแดงในระบบ Rh ซึ่งมี probable genotype เป็น
DCe/DCe (R1R1) ร้อยละ 41 DCe/DcE (R1R2) ร้อยละ 41 DCe/Dce (R1R0) ร้อยละ 11 DcE/DcE (R2R2)
ร้อยละ 3 DCE/DcE (RZR2) ร้อยละ 3 และ DcE/Dce (R2R0 ) ร้อยละ 1 ในระบบ Kidd มี phenotype เป็น
Jk (a+b+) ร้อยละ 61 Jk (a-b+) ร้อยละ 27 Jk (a+b-) ร้อยละ 12 และ Jk (a-b-) ร้อยละ 0 ในระบบ
รับต้นฉบับวันที่ 9 มิถุนายน 2558 รับลงตีพิมพ์วันที่ 24 พฤษภาคม 2559
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Duffy มี phenotype เป็น Fy (a+b+) ร้อยละ 55 Fy (a+b-) ร้อยละ 45 Fy (a-b+) ร้อยละ 2 และ Fy (a-b-)
ร้อยละ 1 ผูป้ ว่ ยธาลัสซีเมียทีต่ รวจพบแอนติเจนบนผิวเม็ดเลือดแดงในระบบ Rh ทุกตัว (C, c, D, E, e) ร้อยละ 41
ในระบบ Kidd มี Jk (a+b+) phenotype ร้อยละ 61 ในระบบ Duffy มี phenotype Fy (a+b+) ร้อยละ 55
โดยสรุปการศึกษาความถีข่ องแอนติเจนระบบ Rh, Kidd และ Duffy ของผูป้ ว่ ยธาลัสซีเมียมีประโยชน์ในการเลือก
เลือดที่ไม่มีแอนติเจนชนิดเดียวกับผู้ป่วยเพื่อป้องกันการสร้างแอนติบอดี ทำ �ให้สามารถเตรียมเลือดให้ผู้ป่วย
ในกรณีฉุกเฉินได้เร็วขึ้นและเป็นการประหยัดค่าน้ำ�ยาได้หลายเท่า
คำ�สำ�คัญ: ธาลัสซีเมีย, เม็ดเลือดแดง, แอนติเจน

Abstract:

The purpose of this study was to determine the frequency of Rh, Kidd and Duffy phenotypes in
thalassemia major patients with regular transfusion which may develop antibodies to red cell antigens that
can be a significant complication of transfusion therapy. Red cell phenotyping for thalassemic patients at
Songklanagarind Hospital will be helpful in antibody identification of single or multiple alloantibodies such
as anti-C, anti-c, anti-e, anti-Jka, anti-Jkb, anti-Fya, and anti-Fyb. In addition, to understand phenotypes,
antigens, and other blood group information may help in choosing the right blood for the patients.
A total of 100 thalassemic patients between 2002-2014 who had not been previously typed, were
the subjects of this study. Antigens of Rh, Kidd and Duffy systems were determined by the standard
conventional tube method of red cell typing, column agglutination technique (CAT) and gel technique.
The results of probable genotype in Rh system were DCe/DCe (R1R1) = 41%, DCe/DcE (R1R2) =
41%, DCe/Dce (R1R0) = 11%, DcE/DcE (R2R2) = 3%, DCE/DcE (RZR2) = 3% and DcE/Dce (R2R0) = 1%.
In Kidd system, the phenotypes were Jk (a+b+) = 61%, Jk (a-b+) = 27%, Jk (a+b-) = 12%, and Jk (a-b-) =
0% and in Duffy system, the phenotypes were Fy (a+b+) = 55% Fy (a+b-) = 42%, Fy (a-b+) = 2% and
Fy (a-b-) = 1%. This study showed that 41% of the patients had all antigens in Rh system (C, c, D, E, e),
61% of the patients were Jk (a+b+) phenotype and 55% of the patients were Fy (a+b+) phenotype.
In conclusion, studying the frequency of Rh, Kidd and Duffy antigens in thalassemic major
patients can be helpful in selecting antigen negative blood in order to prevent red all alloimmunization
espectially in emergency situation.
Keywords: antigen, red cell, thalassemia

บทนำ�

ธาลัสซีเมีย (thalassemia) เป็นโรคโลหิตจางชนิดหนึง่
ทีเ่ กิดจากความผิดปกติของยีนทีค่ วบคุมการสร้างฮีโมโกลบิน
ทำ�ให้มีปริมาณฮีโมโกลบินในเม็ดเลือดแดงลดน้อยลง
เม็ดเลือดแดงจึงมีความผิดปกติและแตกง่าย ก่อให้เกิด
อาการซีดและภาวะแทรกซ้อนอื่นๆ ตามมา ผู้เป็นโรคนี้

ได้รบั ยีนทีค่ วบคุมการสร้างสายโกลบินทีผ่ ดิ ปกติทง้ั สองข้าง
ของโครโมโซมจากทั้งพ่อและแม่ thalassemia ที่สำ�คัญ
มี 2 ชนิด คือ a-thalassemia และ b-thalassemia
ความชุกของพาหะ และ thalassemia มีความแตกต่าง
กันไปในแต่ละภูมิภาค เนื่องจากความแตกต่างกันของ
เชื้อชาติและเผ่าพันธุ์ โดยเฉลี่ยในประชากรชาวไทยมียีน
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a-thalassemia ประมาณร้อยละ 20-30 และมียีน
b-thalassemia ประมาณร้อยละ 3-9 และมีผู้ป่วย
thalassemia ที่รุนแรงประมาณร้อยละ 1 ของประชากร
ทั้งหมด1,2 อาการของโรค thalassemia มีความรุนแรง
ต่ า งกั น ตั้ ง แต่ รุ น แรงที่ สุ ดอาจเสี ย ชี วิ ตตั้ง แต่ใ นครรภ์
รุนแรงมาก และรุนแรงน้อย ผูป้ ว่ ยจึงต้องได้รบั การรักษา
ทีเ่ หมาะสมตามความรุนแรงของโรค การรักษาโดยทัว่ ไป
จะเป็นการรักษาตามอาการและประคับประคองโดยการ
ให้เลือด (transfusion)3 ผูป้ ว่ ย thalassemia มีความจำ�เป็น
ต้องได้รบั เลือดประจำ�เพือ่ เพิม่ ปริมาณฮีโมโกลบินให้สงู กว่า
6-7 กรัมต่อเดซิลติ ร เพือ่ ให้ผปู้ ว่ ยหายจากอาการเหนือ่ ย
เพลีย มึนงง จากการขาดออกซิเจน โดยอาจจะต้องรับเลือด
ทุก 1-2 สัปดาห์ จนระดับฮีโมโกลบินสูงใกล้เคียงคนปกติ
การที่ผู้ป่วยได้รับเลือดเป็นประจำ�จึงอาจทำ�ให้เกิด alloimmunization สร้างแอนติบอดีตอ่ แอนติเจนของเม็ดเลือด
แดงได้ ดังนั้นเลือดที่ให้ผู้ป่วยจึงควรเป็นเม็ดเลือดแดง
เข้มข้นทีม่ เี ม็ดเลือดขาวต่�ำ เช่น leukocyte poor blood
(LPB) หรือ leukocyte depleted packed red cell
(LDPRC) เพือ่ ลดอัตราการเกิด human leukocyte antigen
(HLA) alloimmunization แต่จะไม่สามารถป้องกัน
การเกิด alloimmunization ต่อแอนติเจนของเม็ดเลือดแดง
ได้ จึงทำ�ให้ผปู้ ว่ ยเหล่านีส้ ร้างแอนติบอดีตอ่ blood group
อืน่ ๆ ซึง่ เป็นปัญหาในการหาเลือดทีเ่ ข้ากันได้ให้แก่ผปู้ ว่ ย
เพราะจะต้องแยกชนิดของแอนติบอดี (antibody identification) ให้ได้แล้วจึงเลือกเลือดที่ไม่มีแอนติเจนนั้น
(antigen negative blood) มาทำ� crossmatching แล้ว
จึงให้เลือดแก่ผปู้ ว่ ยได้ในกรณีทผ่ี ปู้ ว่ ยได้รบั เลือดหลายครัง้
แล้วมี multiple alloantibodies ต่อแอนติเจนของ blood
group ระบบอืน่ ๆ จะทำ�ให้ไม่สามารถแยกชนิดของแอนติบอดี
ได้วา่ ผูป้ ว่ ยมีแอนติบอดีชนิดใดบ้าง การทำ� red cell typing
เพือ่ ให้ทราบชนิดแอนติเจนของ blood group ระบบอืน่ ๆ
ที่อยู่บนเม็ดเลือดแดงของผู้ป่วยจึงมีประโยชน์ต่อการ
ให้เลือดที่ compatible ให้กับผู้ป่วย และยังมีประโยชน์
ในการช่วยให้แยกชนิดของแอนติบอดีได้งา่ ยขึน้ เมือ่ ผูป้ ว่ ย
มี multiple alloantibodies โดยเฉพาะอย่างยิง่ แอนติบอดี
ทีม่ คี วามสำ�คัญทางคลินกิ เช่น anti-C, anti-c, anti-E,
anti-e, anti-Jka, anti-Jkb, anti-Fya และ anti-Fyb4,5
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ในประเทศอียิปต์ เมื่อปี พ.ศ. 2558 Obaid และ
คณะ ได้ทำ�วิจัยในผู้ป่วย b-thalassemia พบว่ามีการ
ให้เลือดบ่อยครัง้ มากขึน้ เพือ่ ให้ผปู้ ว่ ยสามารถมีชวี ติ อยูไ่ ด้
จากการศึกษาพบว่าในผู้ป่วย b-thalassemia 14 ราย
ทีถ่ กู เลือกมาศึกษา มี autoantibody และมี alloantibody
ร้อยละ 42.5 ซึง่ จากการทำ� identitification พบ anti-D
ร้อยละ 4.76 anti-c ร้อยละ 4.76 anti-K ร้อยละ 4.76
anti-Kpa ร้อยละ 9.25 anti-Kpb ร้อยละ 19.5 antiLua ร้อยละ 9.52 และ anti-Lub ร้อยละ 19.05 ในเด็ก
b-thalassemia ก่อนให้เลือดต้องทำ� red cell phenotype
และให้เลือดที่ผ่าน set กรองเม็ดเลือดขาว (LDPRC)
การให้เลือดมากๆ และให้ประจำ�ทำ�ให้มกี ารสร้าง autoantibody และ alloantibody เพิ่มมากขึ้นอย่างมีนัยสำ�คัญ
และทำ�ให้หาเลือดยากมากขึ้น ทำ�ให้ได้รับผลกระทบ
จากการรับเลือด แพ้เลือด การจัดหาเลือดที่ปลอดภัย
โดยทำ� red cell phenotype cell ของผู้ป่วยและของ
ผู้บริจาคโลหิต จึงเป็นสิ่งจำ�เป็นอย่างยิ่ง เพื่อหาเลือดที่
ปลอดภัยที่สุดและให้เลือดผ่าน set กรอง
ในประเทศอินเดียได้มีการศึกษาในปี พ.ศ. 2557
โดย Tiwari และคณะ7 พบว่าในผู้บริจาคโลหิตจำ�นวน
32,560 ราย พบ alloantibody ร้อยละ 0.009-0.12 และ
พบ DAT positive 13 ราย และพบว่าผูป้ ว่ ยทีผ่ า่ ตัดและ
ผู้ป่วยที่ไม่ได้รับเลือดบ่อยๆ พบ alloantibody ร้อยละ
0.12 และการศึกษาของ Dhar และ Basu8 ได้ทำ�วิจัย
ในผู้ป่วยที่ได้รับเลือดเป็นประจำ� เช่น ผู้ป่วยที่เป็นมะเร็ง
เม็ดเลือดขาว ผูป้ ว่ ยทีป่ ลูกถ่ายไขกระดูก ปลูกถ่าย stem
cells ผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งและผ่าตัด ผู้ป่วยเหล่านี้จะได้รับ
เลือดและส่วนประกอบของเลือดจำ�นวนมาก พบว่ามี
autoantibody ร้อยละ 2.5 และพบ alloantibody เช่น
anti-E ร้อยละ 8.3 anti-Fyb ร้อยละ 16.6 anti-Lea
ร้อยละ 41.6 และ Leb ร้อยละ 16.6
การศึ ก ษานี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ศึ ก ษาความถี่
ของแอนติเจนระบบ Rh, Kidd และ Duffy ในผู้ป่วย
ธาลัสซีเมีย ซึ่งผู้ป่วยกลุ่มนี้ได้รับเลือดและส่วนประกอบ
ของเลือดเป็นประจำ� จึงมีโอกาสที่จะถูกกระตุ้นให้สร้าง
alloantibody ที่มีความสำ�คัญทางคลินิก และการทราบ
ชนิดแอนติเจนของ blood group ระบบอื่นๆ ที่สำ�คัญ
6
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ของผู้ป่วยจะช่วยให้สามารถเลือกเลือดที่ compatible
ให้ผปู้ ว่ ยได้อย่างเหมาะสม รวดเร็ว รวมทัง้ ลดต้นทุนของ
การเตรียมเลือด

วัสดุและวิธีการ	

1. ตัวอย่างเลือดผู้ป่วยในปี พ.ศ. 2545-2557
มีผู้ป่วยธาลัสซีเมียจำ�นวนทั้งหมด 226 ราย แต่นำ�มา
ศึกษาจำ�นวน 100 ราย เป็นผูป้ ว่ ยทีย่ งั ไม่ทราบชนิดของ
แอนติเจนและเป็นผูป้ ว่ ยรายใหม่ เป็นตัวอย่างเลือดผูป้ ว่ ย
มีหมูเ่ ลือด Rh(D) บวก และใส่สารกันเลือดแข็ง ethylene
diamine tetraacetic acid (EDTA) blood จากหน่วย
คลังเลือดและเวชศาสตร์บริการโลหิต โรงพยาบาลสงขลานครินทร์
2. น้ำ � ยาที่ ใ ช้ ต รวจหาแอนติ เ จนของหมู่ เ ลื อ ด
ระบบ Rh, Kidd และ Duffy แสดงในตารางที่ 1
3. วิธีการทดสอบ ประกอบด้วย 3 วิธี ได้แก่
		 วิธีที่ 1 Standard tube test
		 1) การทำ�อัตราส่วนที่เหมาะสมสำ�หรับการ
ทดสอบนำ�น้�ำ ยา anti-E, anti-c, anti-e, anti-C, antiJka, anti-Jkb, anti- Fya & anti- Fyb มาทำ�การเจือจาง
โดยใช้ 0.85% normal saline (NSS) เป็นสารละลาย
เจือจาง และทำ�การทดสอบกับ positive control เลือก
ความเข้ ม ข้ น ที่ ใ ห้ ไ ด้ ป ฏิ กิริ ย า 3+ เป็ นความเข้ม ข้ นที่
เหมาะสม อัตราส่วนที่ใช้ได้แสดงในตารางที่ 2

		 2) การทดสอบนำ�น้ำ�ยา antibody ที่เจือจาง
เหมาะสมแล้ว มาทำ�การทดสอบกับ 3-5% cell suspension
ของเลื อ ดผู้ ป่ ว ยในอั ต ราส่ ว น 2:1 ให้ ทำ � ปฏิ กิ ริ ย าที่
อุณหภูมหิ อ้ ง 15 นาที ถ้าผลของปฏิกริ ยิ าทีไ่ ด้ให้ผลบวก
ไม่ต้องทำ�ต่อ ถ้าปฏิกิริยาให้ผลลบทำ�การทดสอบต่อ
โดยทำ�ปฏิกริ ยิ าที่ 37 ซo และ indirect antiglobulin test
ซึง่ ในการทดสอบต้องทำ� positive และ negative control
cells ควบคู่ไปด้วย		
		 การแปลผล				
		 ผลลบ แสดงว่าไม่มีแอนติเจนชนิดนั้น
		 ผลบวก ในขัน้ ตอนใดขัน้ ตอนหนึง่ หรือทุกขัน้ ตอน
แสดงว่าเม็ดเลือดแดงมีแอนติเจนชนิดนั้นๆ
		 วิธีที่ 2 Column agglutination technique
(CAT) โดยใช้ cassette ใช้ Lit Johnson and Johnson
สหรัฐอเมริกาโดยใช้ cassette ทีเ่ ป็น 0.8% poly cassette
(IgG, C3d) มาทำ�โดยใช้ Lit red cell diluent (RCD)
เป็นตัว dilute cell ผูป้ ว่ ยเป็น 0.8% cell วิธกี ารทดสอบใช้
cell ที่ dilute แล้ว จำ�นวน 50 ไมโครลิตร และใช้ antisera
ที่ต้องการทดสอบ 40 ไมโครลิตร mix เบาๆ
		 - นำ�ไป incubate กับเครื่อง CAT manual
ที่ 37 ซo เป็นเวลา 15 นาที

ตารางที่ 1 แสดงชุดน้ำ�ยาที่ใช้ทดสอบและวันหมดอายุ
				
ที่

Antisera

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8

Anti-E
Anti-c
Anti-e
Anti-C
Anti-Jka
Anti-Jkb
Anti-Fya
Anti-Fyb
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บริษัทผู้ผลิต/ประเทศ
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ/ไทย
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ/ไทย
Dia-Med/สวิตเซอร์แลนด์
Dia-Med/สวิตเซอร์แลนด์
Dia-Med/สวิตเซอร์แลนด์
Dia-Med/สวิตเซอร์แลนด์
Dia-Med/สวิตเซอร์แลนด์
Johnson and Johnson/สหรัฐอเมริกา

หมายเลขชุดทดสอบ

วันหมดอายุ

57010
57010
10630.42.20
10600.41.40
JAB415AX
JBB427AX
19210.61.20
19310.74.10

8 กรกฎาคม 2558
3 กรกฎาคม 2558
เมษายน 2558
พฤษภาคม 2558
1 พฤศจิกายน 2559
2 สิงหาคม 2558
กุมภาพันธ์ 2558
28 กรกฎาคม 2558
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ตารางที่ 2 แสดงอัตราส่วนน้ำ�ยาแอนติบอดีเหมาะสม
ที่ใช้ทดสอบ
น้ำ�ยาที่ใช้ทดสอบ

อัตราส่วนที่ใช้

Anti-C
Anti-e
Anti-E
Anti-c
Anti-Jka
Anti-Jkb
Anti-Fya
Anti-Fyb

1:8
1:8
1:8
1:8
1:2
1:2
1:4
1:4

		 - นำ�ไป incubate กับเครื่อง gel manual
ที่ 37 ซo เป็นเวลา 15 นาที
		 -นำ�มาปั่นอ่านผลกับเครื่อง gel manual
เป็นเวลา 10 นาที
		 - อ่านผล และแปลผล ปฏิกิริยา บันทึกผล
		 ซึ่งการทดสอบทั้ง 3 วิธี ให้ผลที่ไปด้วยกัน
แต่ 2 วิธีหลังนี้ผลจะ sensitive กว่า เร็วกว่า และใช้
antibody น้อยกว่าวิธี tube

ผลการศึกษา

		 - นำ�มาปั่นอ่านผลกับเครื่อง CAT manual
เป็นเวลา 10 นาที
		 - อ่านผล และแปลผล ปฏิกิริยา บันทึกผล
		 วิธีที่ 3 Gel technique โดยใช้ cassette ใช้
Lit Dia- Med, สวิตเซอร์แลนด์ เป็นตัว dilute cell ผูป้ ว่ ย
เป็น 0.8% cell วิธกี ารทดสอบ ใช้ cell ที่ dilute แล้ว 50
ไมโครลิตร และใช้ antisera ทีต่ อ้ งการทดสอบ 25 ไมโครลิตร
mix เบาๆ

จากการทำ� Red cell typing จำ�นวน 100 ราย
ทีย่ งั ไม่ทราบชนิดของแอนติเจนบนเม็ดเลือดแดงในผูป้ ว่ ย
thalassemia มีแอนติเจนบนเม็ดเลือดแดงในระบบ Rh
ดังแสดงในตารางที่ 3
ในระบบ Duffy ผูป้ ว่ ย thalassemia จำ�นวน 100
ราย มีแอนติเจนบนเม็ดเลือดแดงเป็น phenotype ต่างๆ
คือ Fy(a+b-) ร้อยละ 42 Fy(a+b+) ร้อยละ 55 Fy(a-b+)
ร้อยละ 2 Fy(a-b-) ร้อยละ 1 ดังแสดงในตารางที่ 4
ในระบบ Kidd ผู้ป่วย thalassemia จำ�นวน
100 ราย มีแอนติเจนบนเม็ดเลือดแดงเป็น phenotype
ต่างๆ คือ Jk(a+b+) ร้อยละ 61 Jk(a-b+) ร้อยละ 27
Jk(a+b-) ร้อยละ 12 Jk(a-b-) ร้อยละ 0 ดังแสดงใน
ตารางที่ 5

ตารางที่ 3 Rh phenotype ของผู้ป่วย thalassemia จำ�นวน 100 ราย9,10
			

Reagent
Anti-D

Anti-C

Anti-E

Anti-c

Anti-e

+
+
+
+
+
+

+
+
_
_
+
+

_
_
+
+
+
+

+
_
+
_
+
+

+
+
+
+
+
-
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Antigen
D,
D,
D,
D,
D,
D,

C, c, e
C, e
c, E, e
c, E
C, c, E, e
C, E, c

Probable genotype
DCc/Dce
DCe/DCe
DcE/Dce
DcE/DcE
DCe/DcE
DCE/DcE

R1R0
R1R1
R2R0
R2R2
R1R2
RzR2

Frequency
(%)
11
41
1
3
41
3
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พรกนก ศักดิ์ศรีศิริสกุล และคณะ

แอนติเจนบนเม็ดเลือดแดง

ตารางที่ 4 Red cell phenotype ของหมู่เลือดระบบ Duffy ของผู้ป่วย thalassemia จำ�นวน 100 ราย
Anti-Fya

Anti-Fyb

Phenotype

+
+
-

+
+
-

Fy(a+b-)
Fy(a+b+)
Fy(a-b+)
Fy(a-b-)

Frequency (%)
42
55
2
1

ตารางที่ 5 Red cell typing ของหมู่เลือดระบบ Kidd ของผู้ป่วย thalassemia จำ�นวน 100 ราย
Anti-Jka

+
+
-

Anti-Jkb

Phenotype

+
+
-

Jk(a+b+)
Jk(a-b+)
Jk(a+b-)
Jk(a-b-)

Frequency (%)

61
27
12
0

วิจารณ์

จากการศึกษาน้ำ�ยาทีใ่ ช้ตรวจหมูเ่ ลือด Rh ได้แก่
anti-D, anti-C, anti-c, anti-E และ anti-e โดย
วิธีการตรวจส่วนใหญ่ใช้วิธีหลอดทดลองมาตรฐาน และ
จะต้องปฏิบตั ติ ามคำ�แนะนำ�ของบริษทั ผูผ้ ลิตอย่างเคร่งครัด
โดยทัว่ ไปจะใช้ anti-D เพือ่ ให้ทราบว่าเป็น Rh positive
หรือ Rh negative ส่วน anti-C, anti-c, anti-E และ
anti-e จะใช้ในกรณีที่มีการตรวจพบแอนติบอดีในซีรัม
ของผู้ป่วย จะต้องตรวจแยกชนิดของแอนติบอดี เพื่อหา
เลือดทีเ่ หมาะสมให้แก่ผปู้ ว่ ย หรือต้องการศึกษา phenotype จะต้องตรวจหมูเ่ ลือด Rh อย่างละเอียด โดยใช้ antiserum ทั้ง 5 ชนิด ในการตรวจด้วยน้ำ�ยาทั้ง 5 ชนิด
จะทำ�ให้ทราบ phenotype
ส่วนระบบ Duffy น้ำ�ยาที่ใช้ทดสอบมี 2 ชนิด
คือ anti-Fya และ anti-Fyb และแอนติเจนที่ตรวจพบ
จากแอนติบอดีทงั้ 2 ชนิด พบว่ามีถา่ ยทอดทางพันธุกรรม
เป็ น แบบ co-dominant ทำ �ให้ เ กิ ด หมู่ เ ลื อ ดได้ เ ป็ น

4 phenotypes คือ Fy(a-b+), Fy(a+b-), Fy(a-b-)
และ Fy(a+b+) ระบบ Kidd การตรวจหมู่เลือดระบบ
Kidd โดยใช้ anti-Jka, anti- Jkb พบ phenotype เป็น
Jk(a+b-), Jk(a-b+) และ Jk(a+b+) ส่วน Jk(a-b-)
พบได้น้อยมาก
จากการศึ ก ษาครั้ ง นี้ ส ามารถประหยั ด น้ำ � ยา
ได้หลายเท่า ดังแสดงในตารางที่ 1 ทำ�ให้ลดต้นทุนในการ
ทดสอบได้มากและสามารถลดการสร้าง autoantibody
และ alloantibody ในเด็กโรคเลือด thalassemia จากการ
ศึกษาตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2545-2557 โดยศึกษาในเด็กโรคเลือด
thalassemia ทีย่ งั ไม่ทราบชนิดของ phenotype และศึกษา
ในเด็กโรคเลือด thalassemia ทีร่ บั ใหม่ซง่ึ จะรับเพิม่ ขึน้ เรือ่ ยๆ
ทุกๆ ปี เพราะหน่วยคลังเลือดและเวชศาสตร์บริการโลหิต
โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ให้เลือดทีม่ คี ณ
ุ ภาพ ให้การบริการ
ทีด่ ี ให้เลือด LPRC และ LDPRC และทำ� phenotype ในเด็ก
โรคเลือด thalassemia ครบทุกราย ทัง้ ในเด็กโรคเลือดเก่า
และใหม่ รวมทัง้ หมด 226 ราย แต่เป็นผูป้ ว่ ยใหม่ 100 ราย เมือ่
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ศึกษาและทราบชนิดของ phenotype ก็จะนำ�ผลมาลงใน
ประวัติของเด็กโรคเลือด thalassemia โดยลงผลใน
คอมพิวเตอร์ เมื่อลงรับตัวอย่างเลือดของเด็กโรคเลือด
thalassemia ก็จะทราบทันทีวา่ เด็กมี phenotype เป็นชนิด
ไหน บันทึกไว้ในใบขอเลือด และประสานกับคลินิกเด็ก
โรคเลือด โดยทางคลินิกจะมีหนังสือหรือเอกสารแจ้งกับ
หน่วยคลังเลือดและเวชศาสตร์บริการโลหิต ว่าเด็กจะมารับ
เลือดสัปดาห์นี้กี่ราย ทางหน่วยคลังเลือดและเวชศาสตร์
บริ ก ารโลหิ ต ก็ จ ะนำ � มาบั น ทึ ก ว่ า เด็ ก แต่ ล ะรายว่ า มี
phenotype เป็นอย่างไร เช่น เด็กที่ตรวจว่าเป็น E- cทางหน่วยคลังเลือดและเวชศาสตร์บริการโลหิต ก็จะ
ทำ�การตรวจหาแอนติเจนของผูบ้ ริจาคโลหิตไว้ลว่ งหน้าก่อน
เมือ่ เด็กโรคเลือดมารับเลือดก็นำ�เลือดนัน้ มา crossmatch
และทำ� screening cell ทางห้องปฏิบตั กิ ารหน่วยคลังเลือด
และเวชศาสตร์บริการโลหิต โรงพยาบาลสงขลานครินทร์
ใช้ screening cell O1, O2, O3 ในการตรวจหา alloantibody ซึ่งจะช่วยเพิ่มความไวในการตรวจ
จากการศึกษาพบว่าเด็กโรคเลือด thalassemia
ที่มารับเลือดทุกๆ 1-2 สัปดาห์ เมื่อศึกษาชนิดของ
phenotype และให้เลือดทีม่ ี phenotype ตรงกัน สามารถ
ลดการสร้าง autoantibody และ alloantibody ได้
จากการติดตามผลการรักษาและติดตามผลการให้เลือด
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545-2557 การศึกษาเพื่อศึกษาความถี่
ของแอนติเจนระบบ Rh, Kidd และ Duffy ในผู้ป่วย
thalassemia ซึง่ ผูป้ ว่ ยกลุม่ นีไ้ ด้รบั เลือดและส่วนประกอบ
ของเลือดเป็นประจำ� มีโอกาสที่จะถูกกระตุ้นการสร้าง
alloantibody แอนติบอดีทมี่ คี วามสำ�คัญทางคลินกิ และ
ทราบชนิดแอนติเจนของ blood group อื่นๆ ที่สำ�คัญ
ของผู้ป่วยจะช่วยให้สามารถเลือกเลือดที่ compatible
ให้ผู้ป่วยได้อย่างเหมาะสม รวดเร็วและลดต้นทุนของ
การเตรียมเลือดซึง่ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และตรงตาม
เป้าหมายที่สามารถลดการสร้าง autoantibody และ
alloantibody และจากการศึกษาครัง้ นีก้ ารทีเ่ ด็กโรคเลือด
มารับเลือดประจำ�และให้เลือดทุก 1-2 สัปดาห์ ถ้าไม่มี
การหาชนิดของ phenotype ก็จะทำ�ให้เด็กสร้าง autoantibody และ alloantibody เช่ น ประเทศอี ยิ ป ต์ ที่ มี
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การให้เลือดในเด็กโรคเลือดโดยไม่มีการหา phenotype
ก่อนการให้เลือด ได้ทำ�การศึกษา ปี พ.ศ. 2558 Obaid
และคณะ 6 พบว่ า การให้ เ ลื อ ดบ่ อ ยๆ มี ค วามรุ น แรง
เพิ่มขึ้น การให้เลือดเพื่อการมีชีวิต จากการศึกษาพบว่า
ในเด็ก b-thalassemia ก่อนให้เลือดต้องทำ� phenotype
และให้เลือดที่ผ่าน set กรองเม็ดเลือดขาว (LDPRC)
การให้เลือดบ่อยครัง้ และให้ประจำ�ทำ�ให้มกี ารสร้าง autoantibody และ alloantibody เพิม่ มากขึน้ อย่างมีนยั สำ�คัญ
และทำ�ให้หาเลือดยากมากขึ้น ทำ�ให้ได้รับผลกระทบจาก
การรับเลือด แพ้เลือด จากการศึกษาครัง้ นี้ การจัดหาเลือด
ทีป่ ลอดภัยโดยทำ� phenotype ของผูป้ ว่ ย และของผูบ้ ริจาค
จึงเป็นสิง่ จำ�เป็นอย่างยิง่ เพือ่ หาเลือดทีป่ ลอดภัยทีส่ ดุ และ
มีประสิทธิภาพโดยการให้เลือดผ่าน set กรอง LDPRC
และยังได้ศึกษาในผู้บริจาคโลหิต ตัวอย่างเช่น Tiwari
และคณะ7 ได้ศกึ ษาในประเทศอินเดีย ปี พ.ศ. 2557 ผูป้ ว่ ย
ที่ผ่าตัดและผู้ป่วยที่ไม่ได้รับเลือดบ่อยๆ พบ alloantibody ร้อยละ 0.12 ซึง่ พบได้นอ้ ยมากๆ และปี พ.ศ. 2558
โดย Dhar และ Basu8 ได้ศึกษาผู้ป่วยที่ได้รับเลือด
เป็นประจำ� เช่น ผูป้ ว่ ยทีเ่ ป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาว ผูป้ ว่ ยที่
ปลูกถ่ายไขกระดูก ปลูกถ่าย stem cell ผูป้ ว่ ยทีเ่ ป็นมะเร็ง
และผ่าตัด ผูป้ ว่ ยจะได้รบั เลือดและส่วนประกอบของเลือด
จำ�นวนมาก และรับเลือดประจำ� ทำ�ให้ผล screening antibody positive เมื่อทำ� identify กับ panel ที่มีระบบ
แอนติเจนครอบคลุมทุกระบบ พบว่ามี autoantibody
ร้อยละ 2.5 และพบ alloantibody ดังนั้นผู้ป่วยต้องหา
alloantibody และทำ� red cell phenotype ทัง้ ของผูป้ ว่ ย
และผู้บริจาคเพื่อให้เลือดที่ดีที่สุดและปลอดภัยที่สุด โดย
ให้เลือดทีผ่ า่ น set กรองเลือด leukocyte depleted packed
red cell (LDPRC)
Cheng และคณะ11 ในประเทศจีน ศึกษาในผูป้ ว่ ย
จำ�นวน 382 ราย เพศชาย 190 ราย และเพศหญิง 192
ราย พบ RBC antibodies 88 ราย (ร้อยละ 23.0) พบ
alloantibodies 114 ราย autoantibodies 18 ราย และ
unidentified antibodies 19 ราย ซึง่ เป็น anti-E ร้อยละ
39.3 anti-Mia/Mur ร้อยละ 30.85 anti-c ร้อยละ
13.1 anti-Jka ร้อยละ 6.55 anti-K ร้อยละ 0.9 anti137

แอนติเจนบนเม็ดเลือดแดง

พรกนก ศักดิ์ศรีศิริสกุล และคณะ

Fyb ร้อยละ 1.9 และพบ autoantibodies 7 รายใน
18 ราย พบ 13 alloantibodies ได้แก่ anti-E ร้อยละ
38.4 anti-Mia/Mur ร้อยละ 30.8 anti-Jka ร้อยละ
15.4 anti-c ร้อยละ 7.7 และ anti-Fyb ร้อยละ 7.7
จากการศึกษาครัง้ นีห้ ลังจากหาชนิดของเม็ดเลือด
ในเด็กโรคเลือด thalassemia ยังไม่พบปัญหาจากการทำ�
phenotype ก่อนให้เลือดผู้ป่วยและยังไม่พบการสร้าง
autoantibody และ alloantibody เป็นระยะเวลา 12 ปี
เช่น ลดการสร้าง anti-E ได้ถึงร้อยละ 11 anti-E+c
ได้รอ้ ยละ 41 anti-C ร้อยละ 1 และ anti-C+e ได้รอ้ ยละ 3
anti-e ได้ร้อยละ 3 anti-Fyb ได้ร้อยละ 42 anti-Fya
ได้ร้อยละ 2 และ anti-Jka ได้ร้อยละ 27 และ anti-Jkb
ได้ร้อยละ 12
จากการศึกษาครัง้ นีย้ งั พบว่า ชาวไทย ชาวอินเดีย
ชาวจีน เป็นผูท้ อี่ ยูใ่ นทวีปเอเชียเหมือนกันน่าจะมีเผ่าพันธุ์
และเชือ้ ชาติคล้ายๆ กัน เพราะมี phenotype ทีเ่ หมือนๆ กัน
และใกล้เคียงกันกับชาวไทย ส่วนประเทศอียิปต์ อยู่ใน
ทวีปแอฟริกา มี phenotype ที่แตกต่างกับชาวไทยและ
ชาวเอเซีย ข้อจำ�กัดของการศึกษาครัง้ นีค้ อื น้�ำ ยา anti-C, e
anti-Jka, Jkb และ anti-Fya, Fyb ราคาค่อนข้างสูง
ต้องนำ�มา dilute และต้องใช้อย่างประหยัดในการทดสอบ
หา phenotype ในเด็กโรคเลือด thalassemia และการหา
เลือดที่มี phenotype เป็น C- และ e- ของผู้บริจาค
หาค่อนข้างยากมาก และต้องใช้เลือดของผูบ้ ริจาคจำ�นวน
มากในการหาเพือ่ ให้ได้เลือดทีม่ ี phenotype ตรงกันกับเด็ก
โรคเลือด thalassemia ซึง่ หน่วยคลังเลือดและเวชศาสตร์
บริการโลหิต โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ หาไม่ได้กต็ อ้ ง
ติดต่อขอสภากาชาดไทยเพือ่ ให้ได้เลือดทีม่ ี phenotype
เป็น C- และ e- มาให้กับเด็กโรคเลือด thalassemia
จากการศึกษาครัง้ นีพ้ บว่าการหาชนิดของแอนติเจน
บนเม็ดเลือดในเด็กโรคเลือด thalassemia มีประโยชน์และ
ช่วยลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำ�เป็นและช่วยลดเวลาดังต่อไปนี้
1. ลดเวลาในการหาเลือดให้ผู้ป่วยเพราะไม่ต้อง
มาทำ� identify จากการรับเลือดเป็นประจำ�ของเด็ก

โรคเลือด thalassemia ลดเวลาและภาระงานของบุคลากร
คิดเป็นเวลาแต่ละรายที่ identify รายละ 5-8 ชั่วโมง
และลดเวลาในการเตรียมเลือดรายละเฉลี่ย 3 ชั่วโมง
เพราะแต่ละรายถ้าผูป้ ว่ ยสร้าง autoantibody และ alloantibody แต่ละครั้งทางโรงพยาบาลต้องเสียค่าใช้จ่าย
เป็นจำ�นวนมาก เพราะเด็กโรคเลือดส่วนใหญ่เป็นผู้ป่วย
ประกันสุขภาพถ้วนหน้า
2. ลดเวลาเมือ่ ทราบชนิดของแอนติเจนบนเม็ดเลือด
ในเด็กโรคเลือด thalassemia สามารถหาเลือดของผูบ้ ริจาค
ที่ แ อนติ เ จนตรงกั น กั บ เด็ กโรคเลื อ ดไว้ ก่ อ นล่ ว งหน้ า
เมือ่ ถึงวันนัดก็น�ำ เลือดยูนติ นัน้ มาทำ� crossmatch ต่อไป
เมื่อเข้ากันได้ก็สามารถจ่ายให้ผู้ป่วยได้รวดเร็วขึ้น
3. ลดค่าใช้จา่ ยในการทำ� identify ซึง่ คิดเป็นค่า
identify แต่ละราย รายละ 400 บาทต่อครั้ง ที่มารักษา
โดยคิดค่า crossmatch ที่ต้องเตรียมหลายๆ ยูนิต และ
คิดค่าทำ� red cell phenotype ของผู้บริจาคและผู้ป่วย
คิดเป็นรายรายละ 500 บาท
4. ลดการใช้อปุ กรณ์และน้�ำ ยาของห้องปฏิบตั กิ ารฯ
5. ให้เลือดที่เหมาะสมจากการให้เลือดประจำ�
เด็กโรคเลือดต้องให้เลือดทีผ่ า่ น set กรองเลือด leukocyte
depleted packed red cell (LDPRC) เพือ่ ลดอัตราการเกิด
HLA alloimmunization
6. เมื่อหาเลือดในเด็กโรคเลือด thalassemia
ได้เร็วขึ้น แล้วเจ้าหน้าที่ก็มีเวลาในการเตรียมเลือดด่วน
เตรียมเลือดผ่าตัดให้ผู้ป่วยรายต่อไปได้
7. เป็ น แบบอย่ า งที่ จ ะทำ �ให้ โ รงพยาบาลอื่ น ๆ
เรียนแบบและนำ�ไปใช้หา phenotype ในเด็กโรคเลือด
เพื่อประโยชน์ของโรงพยาบาลได้ลดค่าใช้จ่ายลง ผู้ป่วย
ได้เลือดเหมาะสม รวดเร็ว และเจ้าหน้าที่ลดภาระงาน
ในการ identify และหาเลือดให้ผู้ป่วย
ดังนัน้ การหาชนิดของแอนติเจนบนเม็ดเลือดแดง
นั บ ว่ า มี ค วามสำ � คั ญ อย่ า งยิ่ ง ที่ น อกจากจะหาเลื อ ดที่
ปลอดภัยและรวดเร็วแล้วยังช่วยประหยัดค่าใช้จา่ ยต่อครัง้
ที่ผู้ป่วยมารับเลือด และลดภาระงานของบุคลากร
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ในงานบริการของหน่วยคลังเลือดและเวชศาสตร์
บริการโลหิต การทำ� red cell phenotype ในผู้ป่วย
thalassemia มีประโยชน์ เพราะผูป้ ว่ ยต้องได้รับเลอื ด
ประจำ� ทำ�ให้ผู้ป่วยมีโอกาสสร้างแอนติบอดี ดังนั้น
ถ้าสามารถเลือกเลือดที่มีแอนติเจนตรงกับผู้ป่วย
ให้แก่ผปู้ ว่ ยทุกครั้ง จะสามารถป้องกันการเกิด alloimmunization หรื อ กรณีที่ผู้ ป่ ว ยมี แ อนติบอดี
หลายชนิด การรูชนิ
้ ดของแอนติเจนในผูป้ ว่ ยจะช่วยให้
หน่วยคลังเลือดและเวชศาสตร์บริการโลหิต บอกชนิด
ของแอนติบอดีที่มีในผู้ป่วยได้ง่ายขึ้น เป็นการลด
เวลาและภาระงานของบุคลากร รวมทั้งค่าใช้จ่าย
ในการหาเลือดผู้ป่วยได้รับเลือดเร็วขึ้น
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