
จัดท ำโดย 
นำงสกำไน เนตรภู่

นักเทคนิคกำรแพทย์ปฏิบัติกำร 
19 เมษำยน 2565





เพื่อใช้เป็นหลักฐำนตำมระบบประกันคุณภำพและใช้เป็นคู่มือกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่
ผู้รับผิดชอบส ำหรับกำรตรวจหมู่เลือดระบบABO (ABO blood grouping technique) ของ
ห้องปฏิบัติกำรให้แก่ผู้ป่วยเป็นกำรทั่วไป ซึ่งท ำให้กำรปฏิบัติงำนมีคุณภำพและยังเป็นประโยชน์ให้
สำมำรถปฏิบัติงำนแทนกันได้



เป็นกำรตรวจหำ antigen ในระบบ ABO บนเม็ดเลือดแดงและตรวจหำ 
antibody ใน serum หรือ plasma ซึ่งผลทั้ง antigen และ antibody จะต้อง
สอดคล้องกัน โดยทดสอบกับ standard anti – A, anti – B, และ standard 
cell A, cell B



❖ ซีรั่ม (serum) หรือพลำสมำ (plasma)
❖ RBC จำก Clot blood หรือ Whole blood



1. เตรียม test tube ขนำด 12 ´ 75 mm. จ ำนวน 4 tube Label – A, - B ส ำหรับ cell grouping

และ AC, BC ส ำหรับ serum grouping

2. หยด standard anti serum ดังนี้

- Anti – A ใน tube – A 2 หยด

·- Anti – B ใน tube – B 2 หยด

3. หยด standard cell ดังนี้

- Cell A ใน tube AC 1 หยด

- Cell B ใน tube BC 1 หยด

4. หยด serum ที่ต้องกำรตรวจใน tube AC และ BC tube ละ 2 หยด

5. เตรียม red cell ที่ต้องกำรทดสอบให้มีควำมเข้มข้น 2- 5% ใน NSS

6. หยด 2 – 5% cell suspension ใน tube – A, - B tube ละ 1 หยด

7. ปั่นอ่ำนผล ใช้ควำมเร็ว 3,400 รอบ/นำที เป็นเวลำ 15 วินำที



11.1 Internal Quality Control
▪ ท ำแบบบันทึกและควบคุมคุณภำพ Antisera และ Standard cell (F-LAB-039) ท ำวัน

ละ 1 คร้ัง

11.2 External Quality Control
▪ ท ำ EQA ร่วมกับส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบตัิกำร กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 3 คร้ัง/ปี 

เกณฑ์กำรยอมรับ คือ ผ่ำนเกณฑ์ตำมค่ำเป้ำหมำย



➢ สิ่งส่งตรวจไม่ควรมี hemolysis, lipemicหรือ contaminated



❖ Blood group ผู้ป่วยแตกต่ำงไปจำกเดิม



18.1 วิธีเขย่ำหลอด

เอียง test tube เขย่ำเบำ ๆ ให้ cell หลุดจำกก้นหลอด เพื่อดูปฏิกิริยำกำรจับกลุ่มของเม็ดเลือดแดง (Agglutination) และปฏิกิริยำกำรแตก
ของเม็ดเลือดแดง (Hemolysis)

ผลบวก = มีกำรจับกลุ่มของเม็ดเลือดแดงหรือมี hemolysis

ผลลบ   = ไม่มีกำรจับกลุ่มของเม็ดเลือดแดงและไม่มี hemolysis

18.2 กำรอ่ำนผลปฏิกิริยำกำรจับกลุ่มของเม็ดเลือดแดง

4+ = เม็ดเลือดแดงจับกลุ่มก้อนใหญ่ก้อนเดียว น้ ำใส

3+ = เม็ดเลือดแดงจับกลุ่มก้อนใหญ่หลำยก้อน น้ ำใส

2+ = เม็ดเลือดแดงจับกลุ่มก้อนขนำดกลำงหลำยก้อน น้ ำใส

1+ = เม็ดเลือดแดงจับกลุ่มขนำดเล็กหลำยก้อน น้ ำขุ่น

W+ = เม็ดเลือดแดงจับกลุ่มขนำดเล็กมำกหลำย ๆ ก้อน น้ ำขุ่นและมีสีชมพูเห็นได้ชัดเมื่อดูด้วยกล้องจุลทรรศน์

H = Complete Hemolysis มี Hemolysis หมด น้ ำเป็นสีแดงและไม่มี cell เหลืออยู่

PH  = Partial hemolysis มี hemolysis บำงส่วน น้ ำเป็นสีแดงมี cell จับกลุ่มอยู่ก้นหลอด
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เพื่อใช้เป็นหลักฐำนตำมระบบประกันคุณภำพและใช้เป็นคู่มือกำรปฏิบัติงำน
ของเจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบ ส ำหรับกำรตรวจหมู่โลหิตระบบ Rh (Rh(D) blood 
typing technique) ของห้องปฏิบัติกำรให้แก่ผู้ป่วยเป็นกำรทั่วไป ซึ่งท ำให้กำร
ปฏิบัติงำนมีคุณภำพและยังเป็นประโยชน์ให้สำมำรถปฏิบัติงำนแทนกนัได้



หมู่โลหิต Rh มี antigen หลักส ำคัญ (Five major Rh antigen) คือ D, C, 
E, c และ e ซึ่งสำมำรถตรวจพบบนผิวเม็ดเลือดแดงได้โดยใช้ antibody ที่จ ำเพำะ
คือ anti-D, anti-C, anti-E, anti-c และanti-e ตำมล ำดับ ในงำนประจ ำจะตรวจ
เฉพำะ D antigen หำกตรวจไม่พบจะเรียกว่ำ d หรือ Rh negative



❖ RBC ที่เตรียมเป็น 2-5% cell suspension



➢ Clotted blood tube หรือ EDTA tube



วิธีการทดสอบในหลอดทดลอง (Tube test)

1. หยด anti-D จ ำนวน 1 หยด ลงในหลอดทดลองขนำด 10x75 มม.

2. เตรียม 2-5 % เซลล์ ที่จะตรวจใน 0.9 % NSS หรือซีรั่มและหยดลงในหลอดทดลองในข้อที่ 1 จ ำนวน 1 หยด เขย่ำให้เข้ำกัน 
ปั่นอ่ำนผลด้วยตำเปล่ำ

3. ถ้ำได้ผลบวก รำยงำน Rh Positive

4. ถ้ำได้ผลลบ น ำหลอดทดลองไปท ำ Indirect Antiglobulin Test (IAT) โดยวิธี Gel Test ตำมวิธีปฏิบัติงำนเรื่อง Indirect 
Antiglobulin Test โดยวิธี Gel test (WI-LAB-03.10)

4.1 กำรแปลผล

- ถ้ำให้ผลลบ แปลผลเป็น Rh (D) ลบ หรือ Rh Negative

- ถ้ำให้ผลบวก แปลผลเป็น weak- D



11.1 Internal Quality Control
ท ำแบบบันทึกและควบคุมคุณภำพ Antisera และ Standard cell (F-LAB-039) ท ำ  
วันละ 1 คร้ัง

11.2 External Quality Control
ท ำ EQA ร่วมกับส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 3
คร้ัง/ปี เกณฑ์กำรยอมรับ คือ ผ่ำนเกณฑ์ตำมค่ำเป้ำหมำย



➢ สิ่งส่งตรวจไม่ควรมี hemolysis, lipemicหรือ contaminated



❖ Rh Positive
❖Weak-D antigen
❖ Rh Negative



➢ เมื่อพบ Rh negative



1 เขย่ำหลอด

เอียง test tube เขย่ำเบำ ๆ ให้ cell หลุดจำกก้นหลอด เพ่ือดูปฏิกิริยำกำรจับกลุ่มของเม็ดเลือดแดง (Agglutination) และ
ปฏิกิริยำกำรแตกของเม็ดเลือดแดง (Hemolysis)

ผลบวก = มีกำรจับกลุ่มของเม็ดเลือดแดงหรือมี hemolysis

ผลลบ  = ไม่มีกำรจับกลุ่มของเม็ดเลือดแดงและไม่มี hemolysis

2 กำรอ่ำนผลปฏิกิริยำกำรจับกลุ่มของเม็ดเลือดแดง

4+ = เม็ดเลือดแดงจับกลุ่มก้อนใหญ่ก้อนเดียว น้ ำใส

3+ = เม็ดเลือดแดงจับกลุ่มก้อนใหญ่หลำยก้อน น้ ำใส

2+ = เม็ดเลือดแดงจับกลุ่มก้อนขนำดกลำงหลำยก้อน น้ ำใส

1+ = เม็ดเลือดแดงจับกลุ่มขนำดเล็กหลำยก้อน น้ ำขุ่น

W+ = เม็ดเลือดแดงจับกลุ่มขนำดเล็กมำกหลำย ๆ ก้อน น้ ำขุ่นและมีสีชมพูเห็นได้ชัดเมื่อดูด้วยกล้องจุลทรรศน์

H = Complete Hemolysis มี Hemolysis หมด น้ ำเป็นสีแดงและไม่มี cell เหลืออยู่

PH = Partial hemolysis มี hemolysis บำงส่วน น้ ำเป็นสีแดงมี cell จับกลุ่มอยู่ก้นหลอด



ปฏิกิริยาจับกลุ่มที่ Room 
temperature(RT)

ในผู้บริจาคโลหิต ในผู้ป่วย

3+ to 4+ Rh (D) บวก Rh (D) บวก
Weak to 2+ ให้ท ำ IAT ถ้ำให้ผลบวก แปลผลเป็น weak- D ไม่ต้องท ำ IATให้แปลผลเป็น 

Weak-D

ไม่มีกำรจับกลุ่มของเม็ดเลือด
แดง

ให้ท ำ IAT

1. ถ้ำให้ผลลบ แปลผลเป็น Rh (D) ลบ

2. ถ้ำให้ผลบวก ให้ท ำ DAT

- ถ้ำ DAT ให้ผลลบ แปลผลเป็น Weak-D

- ถ้ำDAT ให้ผลบวก ไม่สำมำรถสรุปผลได้

แปลผลเป็น Rh(D) ลบ โดย 
ไม่ต้องท ำ IAT





เพื่อใช้เป็นหลักฐำนตำมระบบประกันคุณภำพและใชเ้ป็นคู่มือกำรปฏิบัตงิำนของ
เจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบส ำหรับกำรตรวจ Antibody screening โดยวิธี Gel Test ของ
ห้องปฏิบัติกำรให้แก่ผู้ป่วยเป็นกำรทั่วไป ซึ่งท ำให้กำรปฏิบัติงำนมีคุณภำพและยังเป็น
ประโยชน์ให้สำมำรถปฏิบัติงำนแทนกันได้



Antibody screening test เป็นกำรตรวจหำแอนติบอดีทั้งชนิด hemolysing และ agglutinating antibodies ที่มี
ควำมส ำคัญทำงคลินิก ควรท ำในผู้บริจำคเลือดและผู้ป่วยที่ต้องรับเลือดทุกรำยแอนติบอดีเหล่ำนี้อำจตรวจไม่พบจำกกำรท ำ 
crossmatch เนื่องจำกเลือดที่น ำมำ crossmatch ไม่มีแอนติเจนจ ำเพำะต่อแอนติบอดีในซีรั่มนั้นหรือแอนติบอดีที่มีในซรีั่มเป็นชนิด
อ่อน หรือบำงระบบจะตรวจพบโดยวิธีพิเศษ เช่น ใช้อัลบูมินหรือเอนไซม์ กำรทดสอบนี้จะช่วยให้ทรำบได้พร้อมๆ หรือก่อนกำรท ำ 
cross match ว่ำมีแอนติบอดีในซีรั่มผู้ป่วยหรือไม่ และถ้ำมีจะได้ตรวจหำชนิดของแอนติบอดีนั้นต่อไป เพ่ือจะได้ทรำบว่ำจะหำเลือด
ให้ผู้ป่วยได้ยำกง่ำยเพียงใด

เซลล์ที่ใช้ทดสอบ (screening cells) เตรียมจำกเซลล์ของคนหมู่ O 2-3 คน ให้มีแอนติเจนของหมู่เลือดระบบต่ำง ๆ ซึ่ง
พบบ่อยได้แก่ Rh, MNSs, Lewis, P, Kell, Duffy, Kidd และ Lutheran ส ำหรับหมู่เลือดที่มักท ำให้เกิด delayed transfusion 
reaction ควรใช้เซลล์ชนิด homozygous เซลล์ที่ใช้ทดสอบนี้อำจเตรียมขึ้นใช้เอง หรือขอจำกศูนย์บริกำรโลหิตแห่งชำติ 
สภำกำชำดไทย



❖ ซีรั่ม (Serum) ที่ใช้หลอดแก้วไม่บรรจุสำรเพิ่มเติมกำรเก็บรักษำตัวอย่ำงตรวจ
❖ สิ่งส่งตรวจมีควำมคงตัวที่ 2-8oC นำน 7 วัน และที่ -20oC นำน 1 เดือน ,สิ่งส่งตรวจที่ 

แช่แข็งและละลำยแล้วห้ำมน ำไปแช่แข็งอีก



➢ Clotted blood tube



1 กำรเตรียมตัวอย่ำง (Sample preparation)

ปั่นตัวอย่ำงเลือดท่ีเก็บในหลอดทดลองชนิด Plain tube ด้วยควำมเร็วรอบ 3,500 รอบ/นำที 10 นำที เพื่อให้ตกตะกอน   ห้ำมใช้เลือดท่ีมีกำร
ปนเป้ือน  มีกำรแตกของเม็ดเลือดแดงใช้ serum ท่ีปั่นแยกออกมำใหม่ หรือหำกจ ำเป็นต้องเก็บ serum เก่ำมำใช้หลังจำกปั่นแยกควรเก็บท่ี 2–8
องศำเซลเซียส ใน 48 ชม.

2 วิธีด ำเนินกำร (Procedure)

1. เตรียม 1% Screening cell O1, O2 โดยใช้ Diluent-2-LISS 0.5 ml + cell O1 5.0 µL และใช้ Diluent-2-LISS 0.5 ml + cell O2 5.0 µL

2. เตรียมแผ่นทดสอบ (card) ชนิด MATRIX Gel Coombs Card

3. เขียนช่ือผู้ป่วย และช่ือหมำยเลขของ Screening cell O1,O2 ลงด้ำนหลัง card พร้อมดึงแผ่นฟลอยด์หลุมทดสอบให้ครบตำมจ ำนวน

4. เติม 1% Screening cell O1, O2 ลงในหลุม 50 µL ตำมล ำดับ

5. เติม serum ของผู้ป่วยลงไปหลุมละ 25 µL

6. น ำแผ่นทดสอบมำ Incubate ท่ีอุณหภูมิ 37 องศำเซลเซียส นำน 15 นำที ด้วยเครื่อง MATRIX CW-0600 Cartridge warmer

7. น ำแผ่นทดสอบมำป่ัน ด้วย MATRIX CW-2400 Card Centrifuge ท่ีควำมเร็ว 950 rpmนำน 10 นำที อ่ำนผลปฏิกิริยำด้วยตำเปล่ำ



▪ Internal Quality Control
ท ำแบบบันทึกและควบคุมคุณภำพ Antisera และ Standard cell (F-LAB-039) ท ำอำทิตย์
ละ 1 ครั้ง

▪ External Quality Control
ท ำ EQA ร่วมกับส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 3 ครั้ง/ปี เกณฑ์
กำรยอมรับ คือ ผ่ำนเกณฑ์ตำมค่ำเป้ำหมำย



➢ ส่ิงส่งตรวจไม่ควรมี hemolysis, lipemic หรือ contaminated



➢ Positive 1+ ,2+ ,3+ ,4+
➢ Weakly positive
➢ Negative



➢ Antibody screening test: Positive



ถ้ำ antibody screening ให้ผลบวกในขั้นตอนใดก็ตำมแสดงว่ำซีรั่มนัน้มีแอนติบอดี้ตอ่
หมู่เลือดระบบใดระบบหนึ่ง ซึ่งต้องหำต่อโดยท ำ antibody identification





เพื่อใช้เป็นหลักฐำนตำมระบบประกันคุณภำพและใชเ้ป็นคู่มือกำรปฏิบัตงิำนของ
เจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบส ำหรับวิธีกำร Cross matching โดย Gel test ซึ่งท ำให้กำร
ปฏิบัติงำนมีคุณภำพและยงัเป็นประโยชน์ให้สำมำรถปฏิบัติงำนแทนกันได้



หลักกำรเดียวกับกำรตรวจด้วยหลอดทดลอง คือ เกิดปฏิกิริยำจับกลุ่ม (agglutination) ของ antigen 
บนผิวเม็ดเลือดแดงกับ antibody ใน serum หรือ antibody เฉพำะที่มีอยู่ใน microtube หลังจำกหยด
สำรละลำยเม็ดเลือดแดงหรือ serum ตำมวิธีกำรตรวจที่แนบมำกับกล่องบรรจุ card แต่ละชนิด ลงในส่วนบน
ซอง column (reaction chamber) แล้ว incubate ตำมอุณหภูมิที่แต่ละกำรทดลองก ำหนด (ดูตำม
ค ำแนะน ำของทำงผู้ผลิต) จำกนั้นน ำ card ไปปั่นที่ควำมเร็วรอบ 950 RPM เป็นเวลำ 10 นำที ถ้ำเกิดปฏิกิริยำ
จับกลุ่ม เม็ดเลือดแดงจะค้ำงอยู่บนผิว หรืออยู่ระหว่ำง Gel base ตำมควำมแรงปฏิกิริยำ ส่วนเม็ดเลือดแดงที่
ไม่เกิดปฏิกิริยำจับกลุ่ม จะตกลงไปอยู่ก้น column ระดับควำมแรงของปฏิกิริยำจับกลุ่มในวิธีนี้ สำมำรถอ่ำน
ผลได้เป็น negative, 1+, 2+, 3+ และ 4+



❖ ซีรั่ม (Serum) ที่ใช้หลอดแก้วไม่บรรจุสำรเพิ่มเติมกำรเก็บรักษำตัวอย่ำงตรวจ
❖ ส่ิงส่งตรวจมีควำมคงตัวที่ 2-8oC นำน 7 วัน และที่ -20oC นำน 1 เดือน ,ส่ิงส่ง

ตรวจ 
ที่แช่แข็งและละลำยแล้วห้ำมน ำไปแช่แข็งอีก



▪ ใช้สำรมำตรฐำน (Standard) A cell , B cell ,O1 cell ,O2 cell ซื้อจำก 
ศูนย์บริกำรโลหิตแห่งชำติ สภำกำชำดไทย



1 กำรเตรียมตัวอย่ำง (Sample preparation)
- ป่ันหลอดเลือดด้วยควำมเร็วรอบ 3500 รอบ/นำที 10 นำที เพื่อให้ตกตะกอน
- ห้ำมใช้เลือดท่ีมีกำรปนเป้ือน , มีกำรแตกของเม็ดเลือดแดง หรือมีก้อน clot
- เม็ดเลือดแดงท่ีใช้ควรมำจำกเลือดท่ีเก็บใน EDTA , citrate , heparin , CPDA , และ SAG – mannitol
- ใช้ serum หรือ plasma ท่ีป่ันแยกออกมำใหม่ หรือหำกจ ำเป็นต้องเก็บ serum เก่ำมำใช้หลังจำกปั่นแยกควรเก็บท่ี 2–8 องศำเซลเซียส ใน 48 ชม.

2 กำรเตรียมเม็ดเลือดแดง
ใช้เม็ดเลือดแดง Donor ปริมำตร 5 µl ผสมใน matrix LISS 500 µl ปริมำตร จะได้ 1% cells suspension

3 ข้ันตอนกำรตรวจ Cross-matching โดย Matrix-Gel Coombs Card
3.1 เตรียม 1% RBC Suspension ของ Donor โดยใช้ Matrix GEL Sol 0.5 mL + RBC 5.0 µL
3.2 เตรียมแผ่นทดสอบ (card) ชนิด Matrix Gel coombs
3.3 เขียนช่ือผู้ป่วย และช่ือหมำยเลขของ Donor ลงด้ำนหลัง card พร้อมดึงแผ่นฟอยห์ลุมทดสอบให้ครบตำมจ ำนวน
3.4 เติม 1% cell suspension ของ Donor ลงไป 50 µL
3.5เติม serumหรือ plasma ของผู้ป่วย ลงไป 25 µL
3.6 น ำแผ่นทดสอบมำ Incubate ท่ีอุณหภูมิ 37 องศำเซลเซียส นำน 15 นำที ด้วยเครื่อง Matrix Incubator
3.7น ำแผ่นทดสอบมำปั่น ด้วย Matrix centrifuge ท่ีควำมเร็ว 950 RPM นำน 10 นำที
3.8 น ำแผ่นทดสอบท่ีปั่นมำอ่ำนผลปฏิกิริยำด้วยตำเปล่ำ ดังรูปแสดงกำรอ่ำนผลปฏิกิริยำ



Internal Quality Control
❖ ตรวจเช็ค Lot No, Exp date น้ ำยำทุกครั้งก่อนท ำกำรทดสอบ โดยน้ ำยำต้องใส

External Quality Control
❖ ท ำ EQA ร่วมกับส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 3 ครั้ง/ปี เกณฑ์

กำรยอมรับ คือ ผ่ำนเกณฑ์ตำมค่ำเป้ำหมำย



➢ ส่ิงส่งตรวจไม่ควรมี Hemolysis และ Lipemic



➢ Compatible
➢ Incompatible



▪ ถ้ำมี Hemolysis หรือมีกำรจับกลุ่มของเม็ดเลือดแดงลอยอยู่ด้ำนบนของ Gel ไม่ตกลง
ด้ำนล่ำงของ Gel ทั้งหมดตำมรูปแสดงกำรอ่ำนผลปฏิกิริยำ Gel Test ในข้อ 10.3 ในขั้นตอน
ใดก็ตำมแสดงว่ำซีรั่มผู้ป่วยอำจมีแอนติบอดีต่อหมู่เลือดระบบใดระบบหน่ึง ซึ่งต้องตรวจหำว่ำ
เป็นแอนติบอดีชนิดใดต่อไป อ่ำนผลคือ Incompatible ไม่สำมำรถจ่ำยเลือดให้ผู้ป่วยได้

▪ ถ้ำกำรจับกลุ่มของเม็ดเลือดแดงตกลงอยู่ด้ำนล่ำงของ Gel ตำมรูปแสดงกำรอ่ำนผลปฏิกิริยำ 
Gel Test ในข้อ 10.3 อ่ำนผลคือ compatible สำมำรถจ่ำยเลือดให้ผู้ป่วยได้






