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บทคัดยอ 

ปจจุบันการตรวจหาปฏิกิริยาระหวางแอนติบอดีและแอนติเจนบนผิวเม็ดเลือดแดงในซีรั่มผูปวยกบัเมด็

เลือดแดงของผูบริจาค มีวิธีการทดสอบที่เปนมาตรฐานคือการทําปฏิกิริยาในหลอดทดลอง (Conven-tional 

tube method; CTM) ตอมาไดมีการพัฒนาเทคนิคเจล(Gel Method; GM) ข้ึนมาใชตรวจสอบปฏิกิริยาของ

แอนติบอดีและแอนติเจนบนผิวของเม็ดเลือดแดงข้ึนโดยมีหลักการคือใช gel เปนตัวกรองกลุมของเม็ดเลือด

แดงที่เกาะกลุมจากการทําปฏิกิริยากับแอนติบอดีในการศึกษาน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อเปรียบเทียบวิธีการตรวจ

ความเขากันไดของเลือด (Compatibility testing) ระหวางวิธี Conventional tube method และ Gel 

methodการศึกษาน้ีเปนการศึกษาเชิงทดลอง โดยทําการศึกษาในตัวอยางผูปวยรับโลหิตที่โรงพยาบาลมะเร็ง

ลําปางจํานวน 1,000 ราย โดยทําการตรวจความเขากันไดของเลือดดวย 2วิธีคือ หลอดทดลอง (CTM) และเจล 

(GM) จากการศึกษาพบปฏิกิริยาที่ใหผล Positive จํานวน 18 ราย โดยมีผล positive ทั้ง 2 วิธีมีจํานวน     

17 ราย และอีก 1 รายใหผล positive เฉพาะวิธีการตรวจ CTM แตวิธี GM ใหผลเปน Negative จากการ

วิเคราะหทางสถิติพบวาวิธีการตรวจความเขากันไดของเลือดทั้ง 2 วิธี มีความสอดคลองกันอยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติ (p<0.05) โดยมีความสอดคลองกันในระดับดีมาก (kappa=0.97) มีคา Sensitivity ของวิธี GM และ 

CTM เทากับ 94.44% และ 100 %  ตามลําดับ คา Specificity ของทั้ง 2 วิธี เทากับ 100% คา PPV เทากับ 

94.44% และ 100% ตามลําดับ และคา NPV เทากับ 100% ทั้ง 2 วิธีจากการศึกษาครั้งน้ีจึงสรุปไดวาการ

ตรวจความเขากันไดของเลือดโดยวิธี GM สามารถนํามาใชในการตรวจวิเคราะหไดเทียบเทากับวิธีมาตรฐาน 

สามารถใหผลการตรวจวิเคราะห     ที่ถูกตอง แมนยํา และเช่ือถือได เพื่อใหผูปวยไดรับโลหิตที่ปลอดภัยตาม

วัตถุประสงคของการทํา Compatibility testing 

คําสําคัญ: Compatibility test, Gel method, Conventional tube method 

 

บทนํา 

ปจจุบันการตรวจหาปฏิกิริยาระหวางแอนติบอดีและแอนติเจนบนผิวเม็ดเลือดแดงในซีรั่มผูปวยกบัเมด็

เลือดแดงของผูบริจาค เปนการทดสอบพื้นฐานในหองปฏิบัติการทางธนาคารโลหิต     ซึ่งตามมาตรฐานของ

สมาคม The American Association of Blood Bank(AABB) และมาตรฐานธนาคารเลือดและงานบริการ



 

 

โลหิตไดกําหนดให การทดสอบความเขากันไดของเลือดกอนเติมใหผูปวย (Compatibility testing) เลือด ตอง

ประกอบดวย การตรวจหาหมูโลหิต ABO, Rh, การตรวจคัดกรองหาแอนติบอดี (Antibody screening) และ

การตรวจความเขากันไดของเลือด (Cross-matching) ทั้งน้ีเพื่อเปนการปองกันการเกิดปฏิกิริยาหลังไดรับเลอืด

ของผูปวยซึ่งการตรวจปฏิกิริยาจําเพาะระหวางแอนติบอดีกับแอนติเจนบนผิวเม็ดเลือดแดงน้ี โดยทั่วไปใชการ

ทําปฏิกิริยาในหลอดทดลอง (Conventional tube method; CTM) ซึ่งเปนเทคนิคมาตรฐาน (Gold 

standard) ที่ใชตรวจกรองแอนติบอดีและการตรวจความเขากันไดของเลือดโดยใหเซลลเม็ดเลือดแดงของผู

บริจาคทําปฏิกิริยากันกับซีรั่มของผูปวยในหลอดทดลองที่อุณหภูมิหอง (20-24 องศาเซลเซียส) เพื่อตรวจหา 

IgM antibody แลวนําไปปนอานผลการเกาะกลุมของเม็ดเลือดแดงเปนข้ันตอนที่ 1 ตอมาหยดนํ้ายา LISS เพื่อ

เรงปฏิกิริยา แลวนําหลอดทดลองมาทําการอุนในอุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เปนเวลา 15 นาทีเพื่อตรวจหา 

warm IgM antibody และ/หรือ IgM cold antibody ที่ยังคงทําปฏิกิริยาที่ 37 องศาเซลเซียสได ปนอานผล

การเกาะกลุมของเม็ดเลือดแดงเปนข้ันตอนที่ 2 สวนข้ันตอนที่ 3 นําหลอดทําลองไปลางดวย 0.85% Normal 

saline 3 ครั้งเพื่อลางเอา free antibody ออกใหหมด และเติมนํ้ายา antihuman globulin (AHG) เพื่อ

ตรวจหา IgG antibody และ/หรือ IgM cold antibody ที่ยังคงเกิดปฏิกิริยาแลวทําการปนอานผลการเกาะ

กลุมของเม็ดเลือดแดง ถาใหผลปฏิกิริยาเปนลบหรือไมเกิดการเกาะกลุมของเม็ดเลือดแดง ตองนําไปตรวจสอบ

ดวยกลองจุลทรรศน ถายังไมพบการเกาะกลุมของเม็ดเลือดแดง ตองทดสอบคุณภาพของนํ้ายา AHG โดยการ

เติม Coombs control cells ลงไปแลวทําการปนอานผลการเกาะกลุมของเม็ดเลือดแดงอีกครั้ง และถาพบ

เกาะกลุมของเม็ดเลือดแดง แสดงวาผลการตรวจเปนลบจริง ซึ่งเทคนิคน้ีเปนเทคนิคที่ตองการความระมัดระวัง

และความชํานาญในการอานผล 1, 2   

ตอมาในป ค.ศ. 1986 Lapierreและคณะ ไดคิดคนและพัฒนาเทคนิค Gel method (GM) ข้ึนมาใช

ตรวจสอบปฏิกิริยาของแอนติบอดีและแอนติเจนบนผิวของเม็ดเลือดแดงข้ึน3 โดยมีหลักการคือใช gel เปนตัว

กรองกลุมของเม็ดเลือดแดงที่เกาะกลุมจากการทําปฏิกิริยากับแอนติบอดี ซึ่ง column จะมี antihuman 

globulin (AHG) (LISS Coombs card) บรรจุอยู เมื่อตองการตรวจคัดกรองหาแอนติบอดีหรือตรวจหาความ

เขากันไดของเลือดจะใชปเปตตอัตโนมัติดูดเซลลเม็ดเลือดแดงของผูปวยซึ่งเจือจางในนํ้ายา LISS ใสในกระเปาะ

ที่อยูสวนบนของ column ตอมาดูดซีรั่มของผูปวยที่ตองการตรวจใสในกระเปาะเดียวกัน แลวนํา card ไปอุน

ในอุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เปนเวลา 15 นาที นําไปปนอานผลดวยแรงเหว่ียงที่เหมาะสมเปนเวลา 10 นาที 

ถามีปฏิกิริยาการจับกลุมของเม็ดเลือดแดง กลุมเซลลจะคางอยูดานบนของเจล แตถาปฏิกิริยาใหผลลบ คือไมมี

การจับกลุมของเม็ดเลือดแดง เซลลจะตกลงสูสวนลางของหลอด นอกจากน้ียังมีรายงานการศึกษาซึ่งพบวา

เทคนิคเจลมีความไวเทียบเทากับวิธีหลอดทดลองและมีการนําวิธีการน้ีมาใชในการทดสอบหาหมูโลหิต ABO, 



 

 

Rh และระบบอื่นๆ การตรวจกรอง unexpected antibody และการทดสอบความเขากันไดกันแทนวิธีการ

ตรวจแบบ Conventional tube method 4-10 

ดวยปริมาณงานที่เพิ่มข้ึนและเพื่อการตรวจสอบผลการตรวจวิเคราะหยืนยันยอนหลังได    ในเดือน

กรกฎาคม พ.ศ.  2558 ที่ผานมา ทางงานธนาคารโลหิต โรงพยาบาลมะเร็งลําปางจึงไดนําวิธีการตรวจวิเคราะห 

 

ดวยเทคนิคเจล (Matrix TM AHG (Coombs) Test Gel Card, Tulip Diagnostics (P) 

Ltd,India) ซึ่งภายในคอลัมนบรรจุนํ้ายา AHG และ Monoclonal anti-C3d อยู มาใชในการทดสอบความเขา

กันไดของเลือดผูปวย (Compatibility testing) เพื่อตรวจคัดกรองแอนติบอดี (antibody screening) และ

การตรวจความเขากันไดของเลือด (cross-matching) โดยวิธีการน้ีสามารถชวยลดข้ันตอนบางข้ันตอนเมื่อ

เทียบกับวิธีเกาที่ใชคือ ไมมีข้ันตอนการลางเซลล ทําใหลดขอผิดพลาดอันเกิดจากแอนติบอดีหลุดจากผิวเซลล

ขณะลาง นอกจากน้ียังมีขอดีอีกคือ     ชวยลดขอผิดพลาดจากเทคนิคการเขยาอานผลในวิธีหลอดทดลองได 

สามารถใชในการทวนสอบกลับได และใชซีรั่มปริมาณนอยในการทดสอบ ดังน้ันทางงานธนาคารโลหิตจึงมี

วัตถุประสงคของการศึกษาครั้งน้ีคือ ตองการเปรียบเทียบวิธีการตรวจความเขากันไดของเลือดในตัวอยางผูปวย

รับโลหิตที่โรงพยาบาลมะเร็งลําปางระหวางวิธีการตรวจดวยหลอดทดลอง (CTM) และวิธีการตรวจดวยเทคนิค

เจล (GM) เพื่อดูความสอดคลองของวิธีการตรวจวิเคราะหแบบเกาและแบบใหมวาไปในทิศทางเดียวกันหรือไม 

ตลอดจนเพื่อใหไดผลการตรวจวิเคราะหที่ถูกตอง แมนยํา และเช่ือถือได ทําใหผูปวยไดรับโลหิตที่ปลอดภัย 

 

 

วัตถุและวิธีการ 

การศึกษาน้ีเปนการเปรียบเทียบวิธีการตรวจวิเคราะหความเขากันไดของเลือด (Compatibility 

testing) ในผูปวยที่รับบริการทดสอบความเขากันไดของเลือด ณ หองปฏิบัติการธนาคารโลหิต กลุมงาน

ธนาคารโลหิต โรงพยาบาลมะเร็งลําปาง ซึ่งประกอบดวยการทดสอบ screening antibody O1 ,O2 และ 

major cross matching ระหวางผูรับและผูใหจํานวน 1000  การทดสอบโดยเจาะตัวอยางเลือดผูปวยใน 

clotted blood 5 มิลลิลิตร ใชสวนของ serum ของผูปวย นําไปทดสอบกับ screeningO1, O2 Cells ที่ทราบ

ชนิดของ Ag และเซลลเม็ดเลือดแดงของผูบริจาคเพื่อดูความเขากันไดของเลือดทั้งวิธีหลอดทดลอง 

(Conventional tube method; CTM) และเจล (Gel Method; GM, (Matrix TM AHG (Coombs) Test 

Gel Card: Tulip Diagnostics)) ทําการวิเคราะหขอมูลทั่วไปโดยใชสถิติเชิงพรรณนา ไดแก คาความถ่ีรอย

ละ คาเฉลี่ย คํานวณหาคา sensitivity, specificity, Positive predictive value (PPV) และ Negative 

predictive value (NPV) ของผลการทดสอบตรวจความเขากันไดของเลือดใหแกผูปวยที่ขอโลหิตวิธีหลอด



 

 

ทดลอง (CTM) และวิธีเจล (GM)10-12 และเปรียบเทียบวิธีการตรวจทั้ง 2 วิธีโดยใชสถิติ kappaเพื่อดูความ

สอดคลองกัน โดยใชโปรแกรม SPSS 16.0  

 

 

 

 

 

ผลการศึกษา 

 จากการศึกษาเปรียบเทียบผลการทดสอบรายการตรวจความเขากันไดของเลือด (compatibility 

test) ในผูปวยที่รับบริการขอเลือดโดยวิธี CTM และ GM พบวาในจํานวน 1000 รายใหผลการตรวจ Positive 

จํานวน 18 ราย โดยใหผล positive ทั้ง 2 วิธีจํานวน 17 ราย และมี 1 รายที่ใหผลการทดสอบ positive 

เฉพาะวิธีการตรวจ CTM แตผลจาก GM อานผลเปน Negative วิธีการตรวจความเขากันไดของเลือดทั้ง 2 วิธี 

มีความสอดคลองกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) โดยมีความสอดคลองกันในระดับดีมาก 

(kappa=0.97)ดังแสดงในตารางที่ 1 

ตารางที่ 1 เปรียบเทียบผลการทดสอบระหวางวิธี GM และ CTM 

GM 
CTM 

Positive Negative 

Positive 17 0 

Negative 1** 982 

 คา Sensitivity ของวิธี GM และ CTM เทากับ 94.44% และ 100 % ตามลําดับคา Specificity ของ

ทั้งสองวิธี เทากับ 100% คา PPV ของการทดสอบ เทากับ 94.44% และ 100% คา NPV เทากับ 100% ทั้ง 2 

วิธี จากผลการทดสอบ 1 รายที่ใหผลการทดสอบแตกตางกันในการทดสอบทั้ง 2 วิธี พบวาเมื่อทําการสงตรวจ

ยืนยันผลโดยหองปฏิบัติการที่ 2 พบวาผลการตรวจโดยวิธีเจลของหองปฏิบัติการแหงที่ 2 ใหผลการตรวจ

สอดคลองกับผลการตรวจจากหองปฏิบัติการธนาคารโลหิตโรงพยาบาลมะเร็งลําปาง แตผลจากหองปฏิบัติการ

แหงที่ 3 ใหผลสอดคลองกับวิธี CTM (ตารางที่ 2) และจากการตรวจสอบชนิดแอนติบอดีพบวาเปนชนิด Anti-

Miaจากการเปรียบเทียบความแรงของการเกิดปฏิกิริยาระหวางวิธี GM และ CTM ในตัวอยางที่ใหผล positive 

จํานวน 18 รายพบวาวิธี GM ที่ใหผลความแรงมากกวาวิธี CTM มีจํานวน 6 ราย คิดเปน 33.33% ใหความ



 

 

แรงปฏิกิริยาที่อานไดเทากัน มีจํานวน 9 ราย คิดเปน 50% และใหความแรงปฏิกิริยาที่อานไดนอยกวา มี

จํานวน 3 ราย คิดเปน 16.67% 

ตารางที่ 2 แสดงผลการทดสอบระหวางหองปฏิบัติการของการทดสอบความเขากันไดของเลือดโดยวิธี GM 

จาก 3 หองปฏิบัติการ 

หองปฏิบัติการ ผลการทดสอบโดยวิธี GM 

หองปฏิบัติการธนาคารโลหิต รพ.มะเร็ง ลําปาง Negative 

หองปฏิบัติการแหงที่ 2 Negative 

หองปฏิบัติการแหงที่ 3 Positive 

 

 

สรุปและวิจารณผลการศึกษา 

จากการศึกษาครั้งน้ีแสดงใหเห็นวาการตรวจความเขากันไดของเลือดโดยวิธี GM สามารถนํามาใชใน

การตรวจวิเคราะหไดเทียบเทากับวิธีมาตรฐาน สามารถใหผลการตรวจวิเคราะหที่ถูกตอง แมนยํา และเช่ือถือ

ไดในการศึกษาครั้งน้ีพบวามี 1 ตัวอยางที่ผลการทดสอบไมสอดคลองกัน โดยวิธี CTM ใหผลบวกแตวิธี GM 

ใหผลลบ ซึ่งไมสอดคลองกับผลการศึกษาของ Swarupและคณะที่พบวาการทดสอบโดยวิธี Gel ใหผลบวกแต

วิธี CTM ใหผลลบแตเมื่อนําหลอดทดสอบเพิ่มระยะเวลา incubate ใหนานข้ึนจาก 30 นาทีเปน 60 นาที 

ใหผลการทดสอบ CTM และ GM ที่สอดคลองกัน13และจากการตรวจสอบชนิดแอนติบอดีที่พบในตัวอยาง

ดังกลาวเปนชนิด Miaซึ่งหมูเลือดชนิดMia น้ันเปนหมูเลือดยอยใน MNP พบเปนอันดับที่ 2 รองจากหมูเลือด

ระบบ ABO ในประชากรเอเชียพบ Mi(a+) ประมาณ 3-10% โดยเฉพาะในประชากรไทยพบ 9.7% Anti-Mia

เปนแอนติบอดีที่มีรายงานวามีความสําคัญทางคลินิกสามารถทําใหเกิดปฏิกิริยาเม็ดเลือดแดงแตกหลังการให

เลือดได (Hemolytic transfusion reaction, HTR) สวนใหญเปนทั้งชนิด IgM และ IgG บางรายเปนชนิด IgM 

หรือ IgG และพบวาสามารถทําปฏิกิริยาไดดีที่อุณหภูมิหอง ดังน้ันจึงสามารถตรวจพบไดดีเมื่อใชวิธีการตรวจ

โดย CTM แตไมสามารถตรวจพบไดดวยวิธี GM ซึ่งการทดสอบโดยวิธี GM น้ันเปนการอานผลที่ end point 

สภาวะ IAT ถึงแมวาวิธีหลอดทดลองยังคงเปนเทคนิคมาตรฐานที่ทําไดงาย ราคาถูก แตตองอาศัยความชํานาญ

ของผูทดสอบและความระมัดระวังมากกวาการทดสอบโดยวิธี Gel ซึ่งวิธีการน้ีสามารถชวยลดข้ันตอนการ

ทดสอบบางข้ันตอนเมื่อเทียบกับวิธีเกาที่ใชคือ ไมมีข้ันตอนการลางเซลล ทําใหลดขอผิดพลาดอันเกิดจาก

แอนติบอดีหลุดจากผิวเซลลขณะลาง นอกจากน้ียังชวยลดขอผิดพลาดจากเทคนิคการเขยาอานผลในวิธีหลอด

ทดลองได สามารถเก็บคอลัมนที่ทดสอบเพื่อใชในการทวนสอบผลกลับได และใชปริมาณซีรั่มที่นอยในการ



 

 

ทดสอบซึ่งเปนผลดีตอผูปวยในกรณีที่เจาะเก็บตัวอยางเลือดไดยาก หรืออยูในภาวะที่ไมสามารถเจาะเลือดเพื่อ

ทดสอบในปริมาณที่กําหนดตามวิธี CTM ได ขอเสนอแนะจากผูวิจัยคือ ในการทดสอบความเขากันไดของเลือด 

กรณีผลการทดสอบ screening antibodyใหผลการทดสอบเปนบวก ควรทําการทดสอบ Antibody 

identificationเพื่อหาชนิดของแอนติบอดีในซีรั่มของผูปวย หากพบวาเปนแอนติบอดีชนิด IgM, Cold 

antibody หรือชนิดที่มีความสําคัญทางคลินิกและทําปฏิกิริยาไดดีที่อุณหภูมิหอง ควรทําการทดสอบความเขา

กันไดของเลือดดวย 2 วิธีควบคูกัน ทั้งน้ีเพื่อเปนการยืนยันผลการตรวจ ซึ่งสามารถอานปฏิกิริยาไดทั้ง IgMและ 

IgG โดยสรุปจากการศึกษาที่กลาวมาทั้งหมดน้ีก็เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของการตรวจกอนการใหเลือดโดย

การเลือกเม็ดเลือดแดงจากผูบริจาคที่ไมมีแอนติเจนตรงกับชนิดของแอนติบอดีที่ผูปวยมีใหกับผูปวย และเปน

การสนับสนุนความมั่นใจวาเม็ดเลือดแดงของผูบริจาคที่ใหกับผูปวยน้ันจะมีชีวิตและทํางานไดในรางกายของ

ผูปวยไดยาวนานที่สุด 
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