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การป้ องกันการติดเชื้อในการใช้เลือดและส่วนประกอบของเลือด
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งานธนาคารเลือด โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

แม้ว่าในปัจจุบันจะมีเทคโนโลยีก้าวหน้ามาก เกี่ยวกับการ
ป้ องกันการติดเชื้อจากการให้เลือดและส่วนประกอบของเลือด แต่
อย่างไรก็ตามยังคงมีความเสีย่ งหลงเหลืออยู่เพราะเราไม่สามารถ
ฆ่าเชื้อโรคในเลือดและส่วนประกอบของเลือดด้วยวิธกี ารใช้ความ
ร้อนที่ใช้ในปัจจุบนั คือ การท�ำพาสเจอร์ไรซ์ (pasteurization)
การท�ำให้ปราศจากเชื้อ (sterilization) ดังนัน้ เชื้อโรคทีอ่ าจมีในเลือด
บริจาคจึงสามารถถ่ายทอดไปสู่ผูป้ ่ วยทีร่ บั เลือดได้ การป้ องกันการ
ติดเชื้อในเลือดบริจาคมีหลายกระบวนการเริ่มตัง้ แต่ผูบ้ ริจาคโลหิต
การรับบริจาคโลหิต การเจาะเก็บโลหิต การเตรียมส่วนประกอบของ
โลหิต การตรวจกรองการติดเชื้อในเลือดบริจาค การเก็บรักษา การ
ควบคุมคุณภาพในกระบวนการผลิตทุกขัน้ ตอน ตลอดจนถึงการให้
เลือดและส่วนประกอบของเลือดแก่ผูป้ ่ วยอย่างเหมาะสม เนื่องจาก
การให้บริการด้านสุขภาพทีน่ ่าไว้วางใจเป็ นความคาดหวังของผูม้ ารับ
บริการ สถานพยาบาลจึงควรให้ความสนใจทีจ่ ะเรียนรูแ้ ละพัฒนา
คุณภาพอย่างต่อเนื่อง น�ำกระบวนการและเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามา
ใช้ในการพัฒนางานธนาคารเลือดเพือ่ ให้เกิดความปลอดภัยส�ำหรับ
ผูป้ ่ วยและผูใ้ ห้บริการตามหลักการ 2P safety hospital
การลดการปนเปื้ อนในเลือดและส่วนประกอบของเลือด
การคัดเลือกผูบ้ ริจาคโลหิตเป็ นกระบวนการทีส่ ำ� คัญทีจ่ ะได้โลหิต
ทีม่ คี ุณภาพและมีความปลอดภัยทัง้ ต่อผูบ้ ริจาคโลหิตและผูป้ ่ วยที่
มีความจ�ำเป็ นต้องใช้โลหิตและส่วนประกอบโลหิตในการรักษา เริ่ม
จากการให้ขอ้ มูลความรูแ้ ก่ผูบ้ ริจาคโลหิตเพือ่ คัดกรองตนเองด้วย
แบบสอบถามทีใ่ ห้ผูท้ ป่ี ระสงค์จะบริจาคโลหิตให้ผูป้ ่ วยได้อ่านและ
ตอบค�ำถามทีส่ ำ� คัญเกี่ยวกับสุขภาพทัว่ ไป ประวัตดิ า้ นเพศสัมพันธ์
ประวัตคิ วามเสีย่ งของการติดเชื้อต่างๆ เป็ นการประเมินความเสีย่ ง
ด้วยตนเองต่อโรคติดเชื้อต่างๆ ทีส่ ามารถถ่ายทอดทางโลหิตและงด
รับบริจาคจากผูท้ ม่ี คี ุณสมบัตไิ ม่เหมาะสมเป็ นการลดความเสีย่ งใน
เบื้องต้น1 จึงควรมีการทบทวนหาหลักฐานทางการแพทย์เกี่ยวกับ
โรคติดเชื้ออุบตั ใิ หม่ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในปัจจุบนั จากสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (COVID-19) ทีแ่ พร่
ระบาดไปทัว่ โลก2 ในสหรัฐอเมริกาโดย American Association
of Blood Banks (AABB) ได้ปรับปรุงเกณฑ์การคัดเลือกผูบ้ ริจาค
โลหิตเพือ่ ความปลอดภัยของผูป้ ่ วย ส�ำหรับในประเทศไทย ศูนย์

บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ก�ำลังด�ำเนินการปรับเกณฑ์
การคัดเลือกผูบ้ ริจาคโลหิตและประกาศเป็ นนโยบายส�ำหรับน�ำไป
ใช้ทงั้ ประเทศเพื่ อรับบริจาคโลหิตจากกลุม่ ประชากรทีไ่ ม่มหี รือมี
ความเสีย่ งต่อการติดเชื้ อต�ำ่ ประกอบด้วย จัดให้มรี ะบบการคัด
เลือก คัดกรอง การเว้นระยะห่าง และสัมภาษณ์ผู้บริจาคก่อน
การบริจาคโลหิต โดยใช้แบบสอบถามของศูนย์บริการโลหิตแห่ง
ชาติ แต่อย่างไรก็ ตามยัง ไม่มรี ายงานการติดเชื้อ SARS-CoV-2
ในโลหิตบริจาค3
การใช้ถงุ เจาะเก็บโลหิตแบบถุงชุดระบบปิ ด (closed system)
ควรเลือกชนิดทีไ่ ม่มรี อยต่อมากแต่ในกรณีทม่ี รี อยต่อต้องเชื่อมติด
กันสนิท เป็ นถุงทีผ่ ลิตจากวัสดุทใ่ี ช้สำ� หรับทางการแพทย์ (medical
grade) ผลิตจากโรงงานทีไ่ ด้รบั การรับรองมาตรฐาน ISO 13485
โดยการอบนึ่งหรือฆ่าเชื้อด้วยไอน�ำ้ ด้วยวิธี steam sterilization
และถูกตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐานในทุกรุ่นการผลิตพร้อม
บันทึกผล ผูป้ ฏิบตั งิ านต้องตรวจสอบทางกายภาพของถุงเจาะ
เก็บโลหิตทุกครัง้ ก่อนทีจ่ ะน�ำมาใช้ในการเจาะเก็บโลหิต โดยการ
สังเกตรอยรัว่ ของถุงตามรอยต่อต่างๆ ทีอ่ าจจะมีนำ�้ ยาซึมออกมา
ลักษณะสีและความขุน่ ของน�ำ้ ยากันเลือดแข็งและสภาพเม็ดเลือด
แดงทีบ่ รรจุอยู่ในถุงมีคุณลักษณะผิดปกติหรือไม่ ในกรณีพบความ
ผิดปกติตอ้ งหยุดใช้ lot number นัน้ จนกว่าจะท�ำการสรุปสาเหตุได้
และรายงานการพบข้อบกพร่องตามมาตรฐานคุณภาพห้องปฏิบตั กิ าร
ทางการแพทย์ ISO 15189 ทีก่ ำ� หนดให้ผูผ้ ลิตตรวจสอบโดยด่วน
เพือ่ ทวนสอบหาสาเหตุดงั กล่าวทัง้ กระบวนการผลิต การขนส่งสินค้า
และการจัดเก็บถุงเลือดตามมาตรฐานในการจัดเก็บ4 การเลือกใช้
ถุงเจาะเก็บโลหิตชนิดทีม่ ถี งุ แยกขนาดเล็กส�ำหรับเก็บตัวอย่างเลือด
(sampling bag) ทีแ่ ยกเก็บโลหิตประมาณ 30 mL. ของโลหิต
บริจาคก่อนทีจ่ ะปล่อยให้ไหลลงถุงเก็บเลือดเพือ่ ลดการปนเปื้ อน
ของเชื้อแบคทีเรียบริเวณผิวหนังของผูบ้ ริจาคโลหิตและในสภาวะ
แวดล ้อมในการเจาะเก็บโลหิต5,6
การเลือกใช้นำ�้ ยาฆ่าเชื้อทีเ่ หมาะสมและมีประสิทธิภาพสามารถ
ฆ่าเชื้อทีผ่ วิ หนังโดยการเลือกใช้ iodine หรือ povidone iodine
แต่ผูบ้ ริจาคโลหิตบางรายอาจมีอาการแพ้ iodine จึงสามารถเลือก
น�ำ้ ยาฆ่าเชื้อชนิดอืน่ มาทดแทน โดยการเลือกใช้ chlorhexidine
gluconate ทีผ่ สมกับ isopropyl alcohol ในสัดส่วนทีเ่ หมาะสม
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ต่อการฆ่าเชื้อทีผ่ วิ หนัง ในปัจจุบนั มีการผลิตออกมาเป็ นชุดน�ำ้ ยา
ส�ำเร็จรูปพร้อมใช้กบั ไม้พนั ส�ำลีทำ� ให้สะดวกต่อการใช้งานและใช้กบั
ผูบ้ ริจาคโลหิตได้แบบจ�ำเพาะแต่ละรายไม่ปะปนกัน มีการระบุวนั
ผลิตและวันหมดอายุทช่ี ดั เจนบนบรรจุภณั ฑ์จงึ ช่วยลดการติดเชื้อ
ทีอ่ าจเกิดจากการใช้ไม้พนั ส�ำลีจ่มุ ลงในน�ำ้ ยาฆ่าเชื้อทีถ่ กู แบ่งออก
มาใช้เป็ นเวลานานในขวดเดียวกันลงได้ รวมทัง้ สามารถประหยัด
ค่าใช้จ่ายทีต่ อ้ งเทน�ำ้ ยาฆ่าเชื้อในขวดทีแ่ บ่งออกมาทิ้งภายในระยะ
เวลาทีก่ ำ� หนดตามมาตรฐานการป้ องกันและควบคุมการติดเชื้อของ
โรงพยาบาล7,8
การใช้เทคนิคปลอดเชื้อ (aseptic technique) อย่างถูกวิธี
ในการฆ่าเชื้อบนผิวหนังบริเวณเส้นเลือดทีข่ อ้ พับแขนให้สะอาดเพือ่
ป้ องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคจากผูบ้ ริจาคโลหิตไปสู่ผูป้ ่ วย
ผูร้ บั โลหิต ทัง้ นี้อปุ กรณ์ วัสดุส้นิ เปลือง ทีน่ ำ� มาใช้ในการเจาะเก็บ
โลหิตแบบใช้ครัง้ เดียวทิ้งจะต้องผ่านการท�ำให้ปราศจากเชื้อมาเป็ น
อย่างดีเช่นเดียวกัน ทัง้ นี้บคุ ลากรผูป้ ฏิบตั งิ านจะต้องได้รบั การศึกษา
อบรมเรื่องการป้ องกันการติดเชื้อ การท�ำให้ปราศจากเชื้อเพือ่ ลด
ความเสีย่ งจากการติดเชื้อแบคทีเรียในกระบวนการเจาะเก็บโลหิต
อย่างไรก็ตามแม้วา่ จะมีการท�ำความสะอาดผิวหนังอย่างถูกวิธกี ่อน
การเจาะเก็บโลหิตแต่อาจจะมีเชื้อทีอ่ ยู่ตามรูขมุ ขนหรือต่อมไขมันใต้
ผิวหนังหรือเป็ นเชื้อทีอ่ ยู่ในกระแสเลือดของผูบ้ ริจาคโลหิตโดยทีผ่ ู ้
บริจาคโลหิตไม่มอี าการใดๆ ในวันทีม่ าบริจาคโลหิต ดังนัน้ จึงต้อง
มีการสอบถามประวัตสิ ุขภาพของผูบ้ ริจาคโลหิตภายใน 7 วันก่อน
มาบริจาคโลหิตอย่างละเอียด เช่น ประวัตการติดเชื้อในระบบทาง
เดินหายใจและระบบทางเดินอาหาร เป็ นต้น9
การเก็บโลหิตหลังกระบวนการเจาะเก็บโลหิตเสร็จสิ้นควรใช้
เครื่องเชื่อมสายโลหิตแบบพกพาเพือ่ เชื่อมสายถุงเลือดอย่างน้อย
2 แห่งห่างกันประมาณ 1-2 นิ้วก่อนทีจ่ ะใช้กรรไกรตัดให้ขาดออก
จากกันแทนการผูกปมสายถุงบรรจุโลหิตแลว้ จึงตัดสายถุงด้วย
กรรไกรเพราะอาจเกิดการปนเปื้ อนเลือดของผูบ้ ริจาคโลหิตก่อให้
เกิดอันตรายต่อผูป้ ฏิบตั ิงานและการปนเปื้ อนในสภาพแวดลอ้ ม
บริเวณทีเ่ จาะเก็บโลหิตได้ หลังจากนัน้ จึงน�ำถุงบรรจุโลหิตไปเก็บ
รักษาและขนส่งตามอุณหภูมทิ ก่ี ำ� หนดเพือ่ รักษาคุณภาพของโลหิต
ก่อนน�ำไปเตรียมเป็ นส่วนประกอบโลหิตชนิดต่างๆตามชนิดของถุง
บรรจุโลหิต ซึง่ ในปัจจุบนั ส่วนใหญ่จะใช้ถงุ ชนิด quadruple bag
ขนาด 450 mL. เพือ่ ผลิตเป็ นเลือดชนิด leukocyte poor packed
red cell (LPRC) ทีแ่ ยกเม็ดเลือดขาวออกประมาณร้อยละ 70-80
หรือใช้ถงุ เลือดชนิดทีม่ ตี วั กรองเม็ดเลือดขาว (prestorage inline
filtration) เพือ่ ผลิตเลือดชนิด leukodepleted packed red cells
(LDPRC) ท�ำให้เหลือเม็ดเลือดขาวน้อยกว่า 1 x 106 cells/unit
ซึง่ จะช่วยลดปฏิกริ ยิ าไม่พงึ ประสงค์จากการให้เลือด เช่น ภาวะไข้
J Hematol Transfus Med Vol. 31 No. 2 April-June 2021

หลังการให้เลือด (febrile nonhemolytic transfusion reaction,
FNHTR) การสร้างแอนติบอดีต่อแอนติเจนของระบบ HLA (HLA
alloimmunization) และการติดเชื้อ cytomegalovirus (CMV)
เป็ นต้น10
ในการเตรียมส่วนประกอบของโลหิต จะต้องตัง้ ถุงเลือดไว้ท่ี
อุณหภูมิ 20-24°C ประมาณ 1 ชัว่ โมงเพือ่ ให้อณ
ุ หภูมขิ องเลือด
ลดต�ำ่ ลงและเพือ่ ให้เม็ดเลือดขาวทีอ่ ยู่ในถุงบรรจุโลหิตท�ำหน้าที่
ก�ำจัดเชื้อโรคทีอ่ าจหลงเหลืออยู่ก่อนน�ำไปปัน่ แยกภายในเวลา 6-8
ชัว่ โมงเพือ่ ให้ปจั จัยในการแข็งตัวของเลือดชนิด Factor VIII ยังคง
มีคุณภาพตามมาตรฐานการเตรียมส่วนประกอบโลหิต11 ปัจจุบนั
การเตรียมเกล็ดเลือดขนาดทีใ่ ช้ในการรักษาจะเตรียมจากการรวม
buffy coat จากผูบ้ ริจาคโลหิต 4-6 คนโดยการเชื่อมสายถุงแบบ
ระบบปิ ดด้วยเครื่องเชื่อมสายถุงเลือดทีป่ ราศจากเชื้อ (sterile connecting device) เพือ่ เตรียมเกล็ดเลือดชนิด leukocyte poor
pooled platelets concentrate (LPPC) และเป็ นชนิดทีผ่ สมกับ
น�ำ้ ยา platelet additive solution (PAS) ในอัตราส่วนพลาสมา
ต่อน�ำ้ ยา PAS เท่ากับ 35 : 65 เพือ่ ลดการแพ้โปรตีนในพลาสมา
แต่อย่างไรก็ตามอาจจะมีความเสีย่ งต่อการปนเปื้ อนเชื้อแบคทีเรีย
จากผูบ้ ริจาคโลหิตหลายคนและจากการเชื่อมต่อสายถุงเลือดเข้า
ด้วยกัน ดังนัน้ การใช้ plateletpheresis ซึง่ เตรียมจากผูบ้ ริจาค
รายเดียวด้วยเครื่องอัตโนมัติ (blood cell separator) จะช่วยลด
ความเสีย่ งจากการปนเปื้ อนเชื้อแบคทีเรียลงได้12 นอกจากนี้ ใน
ปัจจุบนั มีหลายประเทศได้ตรวจการปนเปื้ อนแบคทีเรียในเกล็ดเลือด
ทุกยูนิตและมีรายงานการตรวจพบการติดเชื้อแบคทีเรียจากการรับ
เลือดและส่วนประกอบของเลือด แม้วา่ การตรวจด้วยวิธตี ่างๆ จะ
พบข้อจ�ำกัดเพราะจ�ำนวนแบคทีเรียอาจจะมีปริมาณน้อยท�ำให้ตรวจ
ไม่พบเชื้อ การตรวจสอบจึงต้องใช้เวลาเพาะเชื้อนานขึ้นมีผลท�ำให้
เกล็ดเลือดซึง่ มีอายุสนั้ เพียง 5 วันหมดอายุไปก่อนทีผ่ ลการเพาะ
เชื้อจะเสร็จสิ้น ปัจจุบนั ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย
ได้ทำ� การตรวจหาเชื้อแบคทีเรียในเกล็ดเลือดทุกยูนิตโดยใช้เครื่อง
ตรวจอัตโนมัติ โดยมีระบบการบริหารจัดการตัวอย่างตรวจ วิธกี าร
ตรวจเพาะเชื้อ และการบริหารจัดการในการแจ้งข้อมูล เพือ่ เรียก
คืนเกล็ดเลือดทีต่ รวจพบว่าผลการตรวจเพาะเชื้อให้ผลบวก ทัง้ นี้
เพือ่ ความปลอดภัยของผูป้ ่ วย13
การตรวจกรองการติดเชื้อในโลหิตบริจาค
การให้เลือดแก่ผูป้ ่ วยมีความเสีย่ งหลายประการรวมทัง้ การติดเชื้อ
ทีส่ ามารถถ่ายทอดได้ทางการให้เลือด ปัจจุบนั ประเทศไทยมีการตรวจ
กรองการติดเชื้อ ประกอบด้วย การตรวจหา HBsAg, anti-HCV,
anti-HIV-1/HIV-2, HIV-1 p24 และ syphilis ในเลือดบริจาค

การป้ องกันการติดเชื้อในการใช้เลือดและส่วนประกอบของเลือด
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ทุกยูนิต โดยตรวจทาง serology ด้วยวิธี chemiluminescent
microparticle immunoassay (CMIA) และตรวจหา HIV RNA,
HCV RNA และ HBV DNA โดยวิธี nucleic acid test (NAT)
ซึง่ มีความไวสูง สามารถลดระยะ window period ได้ จึงท�ำให้
ลดความเสีย่ งลง ส�ำหรับการตรวจไวรัสแต่ละชนิดหลังได้รบั เชื้อ
เข้ามาและมีปริมาณมากพอทีจ่ ะตรวจโดยใช้เทคนิค NAT ศูนย์
บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ตรวจกรองเลือดโดยวิธี NAT
แบบตัวอย่างเดีย่ ว เป็ นการเพิม่ ความไวในการตรวจให้ดยี ง่ิ ขึ้นเมือ่
เทียบกับวิธเี ดิมทีใ่ ช้การตรวจแบบรวมตัวอย่างจ�ำนวน 6 ตัวอย่าง
ต่อการทดสอบ การตรวจใช้วธิ ี real-time PCR ด้วยเครื่องตรวจ
อัตโนมัติ fully automation โดยวิธี real-time PCR ซึง่ มีขอ้ ดี
กว่าวิธี PCR ธรรมดาเพราะสามารถลดการปนเปื้ อนทีเ่ ป็ นสาเหตุ
ท�ำให้เกิดผลบวกปลอมเนื่องด้วยไม่ตอ้ งน�ำ PCR product ออกมา
ตรวจสอบ เครื่องตรวจอัตโนมัตทิ ใ่ี ช้เทคโนโลยีรุ่นใหม่ๆ สามารถ
รายงานผลการตรวจวิเคราะห์ได้เร็วขึ้นท�ำให้ turnaround time
สัน้ ลง การคัดเลือดทีต่ ดิ เชื้อออกจึงท�ำได้เร็วขึ้นมีผลท�ำให้การจ่าย
เลือดและส่วนประกอบของเลือดสามารถท�ำได้เร็วขึ้นเช่นกัน แต่
อย่างไรก็ตามยังไม่สามารถลดปัญหาการติดเชื้อลงได้14

สาเหตุในกระบวนการทัง้ หมดดังได้กล่าวมาแล ้ว นอกจากนี้พบ
ว่า ขัน้ ตอนการเจาะเก็บโลหิตเป็ นขัน้ ตอนทีพ่ บอุบตั กิ ารณ์การปน
เปื้ อนทีพ่ บบ่อยทีส่ ุดรวมทัง้ ในระหว่างการเตรียมส่วนประกอบโลหิต
ทีอ่ าจจะเกิดรูรวั ่ ในกรณีทเ่ี ชื่อมสายถุงเลือดไม่สนิท การใช้เครื่อง
เชื่อมต่อด้วยเครื่องมือพิเศษทีป่ ราศจากเชื้อ (sterile connecting
device)18 และถุ งเก็บโลหิตชนิดทีม่ ี diversion pouch จึงถูก
น�ำมาใช้ในกระบวนการเจาะเก็บโลหิตร่วมกับการท�ำความสะอาด
ผิวหนังบริเวณข้อพับแขนอย่างถูกวิธกี ่อนเจาะเก็บโลหิตเพือ่ ป้ องกัน
เชื้อจุลชีพทีผ่ วิ หนังของผูบ้ ริจาคโลหิตท�ำให้ลดอัตราการปนเปื้ อนของ
เชื้อแบคทีเ่ รียในโลหิตและส่วนประกอบโลหิตได้ถงึ ร้อยละ 7719 การ
ตรวจหาเชื้อก่อนใช้โลหิตโดยการตรวจแบคทีเรียปนเปื้ อนในโลหิต
มีหลายเทคนิค เช่น การดูดว้ ยตาเปล่า การตรวจหา endotoxin
การย้อมสีหาเชื้อ การตรวจการผลิตคาร์บอนไดออกไซด์ของแบคทีเรียการตรวจการใช้ออกซิเจนของแบคทีเรียโดยใช้เครื่องตรวจ
อัตโนมัติ เป็ นต้น แต่การตรวจหาเชื้อแบคทีเรียมีขอ้ จ�ำกัดเพราะ
จ�ำนวนแบคทีเรียในเกล็ดเลือดมีการเปลีย่ นแปลงตามเวลาในช่วง
ทีม่ ปี ริมาณน้อยอาจ จะท�ำให้ตรวจไ ม่พบเชื้อ การทดสอบหาเชื้อ
แบคทีเรียบางชนิดจึงต้องใช้เวลา incubate นาน มีผลท�ำให้การ
ออกผลไม่ทนั เวลากับอายุของเกล็ดเลือดจึงต้องมีการจัดระบบการ
การเพาะเชื้อแบคทีเรียในเกล็ดเลือด
เก็บตัวอย่าง วิธกี ารทดสอบ การจัดการในการแจ้งข้อมูลและการ
การปนเปื้ อนแบคทีเรียในส่ว นประกอบโลหิตสามารถท�ำให้ เรียกคืนเกล็ดเลือดอย่างมีประสิทธิภาพ
เกิดการติดเชื้อในกระแสโลหิตทีร่ ุนแรง พบได้บอ่ ยในเกล็ดเลือด
มากกว่าในเลือดเพราะเกล็ดเลือดเก็บรักษาทีอ่ ณ
ุ หภูมิ 20-24°C การยับยัง้ เชื้อในพลาสมาของผูบ้ ริจาคโลหิต
ซึง่ เป็ นอุณหภูมทิ เ่ี หมาะสมส�ำหรับการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย15
จากรายงานการตรวจพบการติดเชื้อไวรัสชนิดอืน่ ๆ ทีส่ ามารถ
มีรายงานพบการปนเปื้ อนแบคทีเรียใน single donor platelet- ถ่ายทอดทางการให้เลือดพบว่า เป็ นเชื้อไวรัสทีไ่ ม่ได้รบั การตรวจ
pheresis ในอัต รา 1:5,000 ยูนิต และมีรายงานการติดเชื้อจาก ในงานประจ�ำในทุกประเทศ ทัง้ นี้ข้นึ อยู่กบั ความชุกทีต่ รวจพบและ
การได้รบั เกล็ดเลือด ในอัตรา 1:70,000 ถึง 1:118,000 ทัง้ นี้ข้นึ อยู่ เป็ นปัญหาทางสาธารณสุขของแต่ ละประเทศ เช่น การตรวจเชื้อ
กับปริมาณ ชนิด และคุณลักษณะในการก่อโรคของเชื้อแบคทีเรีย ไวรัส HTLV-1 และ HTLV-II จะมีการตรวจกรองแอนติบอดี
แต่ละชนิด16,17 ในสหรัฐอเมริกาโดย American Association ต่อเชื้อชนิดนี้ในกลุม่ ประเทศทีพ่ บอุบตั กิ ารณ์การติดเชื้อสูงหลังได้
of Blood Banks (AABB) ก�ำหนดมาตรฐานให้มกี ารตรวจเชื้อ รับโลหิตและส่วนประกอบโลหิตของผูบ้ ริจาค เช่น ญีป่ ่ นุ อินเดีย
แบคทีเรียในเกล็ดเลือดเพือ่ ลดการติดเชื้อดังกล่าว (transfusion สหรัฐอเมริกา อาร์เจนตินา บราซิล และประเทศในกลุม่ สแกนtransmitted infection, TTI) ตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2547 ส�ำหรับใน ดิเนเวีย เพือ่ ป้ องกันการติดเชื้อจากการรับเลือด20 นอกจากนี้ยงั
ประเทศไทย ศูนย์บริการโลหิต แห่งชาติ สภากาชาดไทย ได้เริ่ม พบการติดเชื้อปรสิตและโปรโตซัวได้ในเลือด เช่น มาลาเรีย Toxoท�ำการตรวจคัดกรองการปนเปื้ อนแบคทีเรียในเกล็ดเลือดชนิด plasmosis, Trypanosomiasis, Leishmaniasis, Babesiosis
LPPC, LDPPC และ SDP ทุกยูนิตทีผ่ ลิตโดยศูนย์บริการโลหิต และ Filariasis21,22 แม้วา่ จะมีรายงานอุบตั กิ ารณ์นอ้ ยกว่าการติด
แห่งชาติและสาขาบริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทยทัง้ 12 สาขา เชื้อไวรัสและแบคทีเรียในเลือดบริจาคแต่กเ็ ป็ นความเสีย่ งส�ำหรับ
ทัว่ ประเทศ ในวันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เนื่องจากพบอุบตั ิ ผูป้ ่ วย นอกจากนี้เชื้อไวรัสบางชนิดซึง่ ไม่มกี ารตรวจประจ�ำในงาน
การณ์การปนเปื้ อนเชื้อแบคทีเรียในโลหิตและส่วนประกอบโลหิตที่ ธนาคารเลือด เช่น cytomegalovirus (CMV), human herpes
อาจท�ำให้เกิดภาวะแทรกซ้อน transfusion transmitted bacterial virus (HHV) และ human foamy virus) พบว่าเชื้อไวรัสกลุม่ นี้
infection ดังทีม่ รี ายงานในหลายประเทศซึง่ อาจเกิดได้จากหลาย ปนเปื้ อนอยู่ในเม็ดเลือดขาวของผูบ้ ริจาคโลหิต แต่ปจั จุบนั มีการใช้
วารสารโลหิตวทิ ยาและเวชศาสตร์บริการโลหิต ปี ท่ี 31 ฉบับท่ี 2 เมษายน-มิถนุ ายน 2564
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ชุดกรองเม็ดเลือดขาว (leukocyte reduction filters) ในเลือด
และในเกล็ดเลือด ท�ำให้ลดการติดเชื้อเหล่านี้ลงได้ แต่อย่างไรก็ตาม
ไม่ใช่ผูป้ ่ วยทุกรายทีจ่ ะได้รบั เลือดทีผ่ ่านการกรองเม็ดเลือดขาวโดย
เฉพาะอย่างยิง่ ในประเทศยากจนและประเทศทีก่ ำ� ลังพัฒนา23
มีการศึกษาวิจยั เพือ่ หาวิธยี บั ยัง้ เชื้อ (pathogen inactivation)
ในพลาสมาของผูบ้ ริจาคโลหิตซึง่ สามารถท�ำได้หลายวิธี เช่น การใช้
ความร้อนโดยการท�ำ heat inactivation การน�ำสารเคมีมาใช้ใน
หลักการ solvent detergent (SD) treatment เพือ่ ท�ำลาย cell
membrane ของไวรัสท�ำให้ไม่สามารถจับกับเซลล์ของ host แต่
สองวิธนี ้ ีไม่สามารถยับยัง้ เชื้อไวรัส human pavovirus B19 และ
ไวรัสตับอักเสบ เอ ได้24 และพบว่าการท�ำ heat inactivation เพียง
อย่างเดียวอาจไม่เหมาะสมในการ inactivated plasma เพราะ
พบว่ามีการติดเชื้อ HCV หลังจากทีผ่ ูป้ ่ วยได้รบั cryoprecipitate
ชนิดแห้ง25 นอกจากนี้มกี ารน�ำสารหลายชนิดมาใช้ร่วมกับหลักการ
photochemical โดยการเติม methylene blue (MB) ลงใน
พลาสมาแล้วน�ำไปฉายแสง visible light ความยาวคลืน่ 590 นาโน
เมตร นาน 20 นาที แต่ก่อนทีจ่ ะน�ำพลาสมาไปให้ผูป้ ่ วยต้องกรอง
ความเข้มข้นของ MB ออกให้เหลือความเข้มข้นประมาณ 0.1-0.3
µM เพราะผูป้ ่ วยบางรายอาจจะมีอาการแพ้ MB26 อย่างไรก็ตาม
MB ไม่สามารถยับยัง้ เชื้ อไวรัส HAV แบคทีเรียและโปรโตซัว
ได้ และพบว่าท�ำให้ระดับของ coagulation factors หลายชนิด
ลดลง27 สาร amotosalen เป็ นสารทีส่ ามารถเข้าไปใน cell membrane ของเชื้อแบคทีเรียและไวรัส จึงถูกน�ำมาใช้ทำ� pathogen
inactivation ร่ วมกับการใช้แสง UVA และต้องท�ำให้เหลือใน
พลาสมาน้อยกว่า 20 µM/L ก่อนน�ำพลาสมาไปใช้ใ นผูป้ ่ วย28
การน�ำ riboflavin หรือ วิตามิน B2 มาใช้ร่วมกับเครื่องฉายแสง
UVA ทีค่ วามยาวคลืน่ 280-360 นาโนเมตร เพือ่ ท�ำ pathogen
inactivation ในพลาสมาพบว่าสามารถยับยัง้ pathogens หลาย
กลุม่ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและไม่ทำ� ให้เกิดผลแทรกซ้อนในผูป้ ่ วย
โดยเฉพาะในทารกแรกเกิดทีม่ นี ำ�้ หนักน้อย29,30 จากสถานการณ์การ
ระบาดของเชื้อไวรัส SARS-CoV-2 (COVID-19) ตัง้ แต่ปลายเดือน
ธันวาคม พ.ศ. 2562 ทีเ่ มืองอู่ฮนั ่ มณฑลหูเป่ ย ประเทศสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน และมีการระบาดไปทัว่ โลกท�ำให้มผี ูเ้ สียชีวติ เป็ นจ�ำนวน
มาก ในการรักษาผูป้ ่ วยทีต่ ดิ เชื้อนอกจากผูป้ ่ วยจะได้รบั ยารักษาโรค
ติดเชื้อไวรัส COVID-19 แล ้วยังมีการน�ำพลาสมาจากผูท้ เ่ี คยติด
เชื้อและได้รบั การรักษาจนหายดีแล ้วมาใช้เสริมการรักษาในผูต้ ดิ
เชื้อไวรัส COVID-19 เป็ นการรักษาด้วยวิธี รบั ภูมคิ ุ ม้ กันทีไ่ ด้รบั
จากผูอ้ น่ื โดยตรง แต่อย่างไรก็ตามเพือ่ ความปลอดภัยส�ำ หรับผู ้
ป่ วย พลาสมาทีจ่ ะน�ำไปใช้จะต้องผ่านกระบวนการยับยัง้ เชื้อใน
พลาสมาของผูบ้ ริจาคก่อนทุกยูนิต31
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การประกันคุณภาพในงานธนาคารเลือด
การประกันคุณภาพ (quality assurance, QA) ในงานธนาคาร
เลือดมีทงั้ การควบคุมคุณภาพภายในและการควบคุมคุณภาพจาก
องค์กรภายนอกโดยก�ำหนดเป็ นนโยบายและมีคู่มอื การปฏิบตั งิ านที่
ครอบคลุมทุกกระบวนการเพือ่ ประกันคุณภาพโลหิต ส่วนประกอบ
โลหิตและเพือ่ ความปลอดภัยของผูป้ ฏิบตั งิ าน เริ่มตัง้ แต่กระบวนการ
คัดเลือก การคัดกรอง การตรวจกรอง การตรวจสอบ และการควบคุม
กระบวนการห่วงโซ่ความเย็น (blood cold chain) เพราะทุกขัน้
ตอนมีความส�ำคัญ การเก็บรักษาโลหิตและส่วนประกอบโลหิตตาม
อุณหภูมทิ ก่ี ำ� หนดอย่างเคร่งครัดจะช่วยยับยัง้ การเจริญเติบโตของ
เชื้อแบคทีเรียทีอ่ าจปนเปื้ อนได้ ดังเช่นขัน้ ตอนการละลายพลาสมา
ด้วยเครื่องละลายพลาสมาชนิดที่ ใช้นำ�้ อุณหภูมิ 37°C ต้องมีวธิ ี
ปฏิบตั ทิ ถ่ี กู ต้องเพือ่ ไม่ให้ถงุ พลาสมาสัมผัสกับน�ำ้ ดังนัน้ เพือ่ ป้ องกัน
การปนเปื้ อนถุงพลาสมาจึงต้องบรรจุในถุงพลาสติกอีกชัน้ ก่อนน�ำ
ไปละลาย ทัง้ นี้นำ�้ ในเครื่องละลายพลาสมาจะต้องสะอาดและเปลีย่ น
ทุกวันเพือ่ ป้ องกันการปนเปื้ อนจากเชื้อแบคทีเรียและเชื้อรา การเข้า
ร่วมรับการประเมินคุณภาพห้องปฏิบตั กิ ารจากองค์กรภายนอกใน
การตรวจวินิจฉัยการติดเชื้อถ่ายทอดทางการให้เลือด ห้องปฏิบตั ิ
การทีเ่ กี่ยวข้องกับคุณภาพและความปลอดภัยของโลหิตและส่วน
ประกอบโลหิต การประเมินและติดตามควบคุมคุณภาพชุดตรวจ
การติดเชื้อในโลหิตบริจาคซึง่ งานธนาคารเลือดต้องมีแผนการด�ำเนิน
งานในการทดสอบความช�ำนาญห้องปฏิบตั ิการในกระบวนการที่
ส�ำคัญเป็ นประจ�ำทุกปี ปี ละ 3-4 ครัง้ ตามมาตรฐานก�ำหนดไว้32
สรุป
การป้ องกันการติดเชื้อในงานธนาคารเลือดมีหลายขัน้ ตอนและ
ทุกขัน้ ตอนมีความส�ำคัญ ผูป้ ฏิบตั งิ านจึงต้องมีความรูค้ วามเข้าใจ
ในแต่ละกระบวนการอย่างถูกต้อง แพทย์ผูส้ งั ่ ใช้จงึ ควรพิจารณา
ใช้ตามความจ�ำเป็ นอย่างเหมาะสมเพื่อให้การให้โลหิตและส่วน
ประกอบโลหิตส�ำหรับใช้ในการรักษาผูป้ ่ วยมีความปลอดภัยสูงสุด
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