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การใชโลหิตเพื่อการรักษาผูปวยเทียบไดกับการใชยารักษาโรค  

ยาและโลหิตมีคุณประโยชนในการรักษา  โลหิตสามารถชวยชีวิต  

แตก็อาจทำาใหเกิดอาการไมพึงประสงคในระดับความรุนแรงหลาย

ระดับ จนถึงเปนเหตุทำาใหผูปวยเสียชีวิต บุคลากรสาธารณสุขไดเรียน

รูวาเหตุการณไมพึงประสงคที่เกิดจากการใชยาสามารถควบคุม และ

ปองกันไดดวยวิธีการสำาคัญคือระบบการเฝาระวังติดตามปฏิกิริยา

ไมพึงประสงค และอาการรุนแรงที่เกิดจากการใชยา   ตั้งแตป พ.ศ.

2516  มีการเก็บรวบรวมอาการไมพึงประสงค  และอุบัติการณที่

พบเพื่อวิเคราะหหาสาเหตุ รวมทั้งพัฒนาวิธีการในการแกไขเยียวยา

ผลที่เกิดขึ้นจากการใชยาอยางไมเหมาะสม รวมทั้งพัฒนามาตรการ

ปองกันไมใหเกิดเหตุการณเชนนั้นซ้ำา ซึ่งตอมาเปนตนแบบในการ

เฝาระวังปฏิกิริยาไมพึงประสงคในการใชโลหิต

ในเวลา 20 ปตอมา ไดมีการนำาระบบการเฝาระวังอาการไมพึง

ประสงคที่ใชกับยามาใชกับงานบริการโลหิต ระบบการเฝาระวังนี้ซึ่ง

ในที่นี้จะขอใชคำาวา haemovigilance (HV)  และระบบไดขยาย

ไปครอบคลุม หวงโซการบริการโลหิต (blood transfusion chain) 

กลาวคือ เริ่มตั้งแตผูบริจาคโลหิต (donor vigilance)  กระบวนการ

รับบริจาคโลหิต  โลหิต  ผลิตภัณฑโลหิต กระบวนการการใหโลหิต 

และผูปวยที่รับโลหิต  ระบบนี้ไดแพรหลายไปทั่วทุกภูมิภาคโลก

เหตุผลของการจัดทำาระบบ HVในหลายๆ ประเทศมีความคลาย

คลึงกัน คือเปนความตอเนื่องจากระบบ pharmacovigilance ที่

ใชเฝาระวังภาวะแทรกซอนจากการใชยามาเปนการเฝาระวังในการ

ใชโลหิต สวนประกอบโลหิตและผลิตภัณฑโลหิต  เปนการสราง

ความตระหนักในการเกิด เหตุการณที่ไมพึงประสงคอันเนื่องมาจาก 

การใหโลหิต ทำาใหเพิ่มความเขาใจในภาวะแทรกซอนของการใหโลหิต 

สามารถชี้ชัดและจัดลำาดับไดวาจะตองปรับปรุงเปลี่ยนแปลงในเรื่อง

ใด ซึ่งจะนำาไปสูการปรับปรุงความปลอดภัยของโลหิตอยางตอเนื่อง  

รวมทั้งสามารถนำาไปพัฒนาเปนคำาแนะนำา  แนวปฏิบัติ ตลอดจนถึง

การตัดสินใจ และการกำาหนดนโยบายการบริการโลหิตของประเทศ

ประวัติความเปนมาของระบบการเฝาระวังปฏิกิริยาไมพึงประสงคของ

งานบริการโลหิต(HV milestones) 

ระบบการเฝาระวังปฏิกิริยาไมพึงประสงคจากงานบริการโลหิต 

ที่ประเทศตางๆ ไดจัดทำาระบบ National HV ตามลำาดับคือ

ตั้งแตป พ.ศ. 2536 ประเทศฝรั่งเศสเริ่มจัดทำาระบบ HV เปน

ประเทศแรก โดยไดตราเปนกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัยใน

การใหโลหิตแกผูปวย 

ป พ.ศ. 2539 ประเทศอังกฤษ ไดจัดทำาระบบเฝาระวังที่เรียก

วา SHOT (Serious Hazards of Blood Transfusion) อยางเปน 

ทางการขึ้น

ป พ.ศ. 2545 กลุมประเทศประชาคมยุโรป  จัดตั้งเครือ

ขายระบบการเฝาระวังติดตามปฏิกิริยาไมพึงประสงคหลังไดรับ

โลหิต (European Haemovigilance Network) ขึ้น  และตอมา

ไดขยายไปครอบคลุมประเทศอื่นๆ สรางเครือขายเปนระดับสากล 

(International Haemovigilance Network) โดยไดรวมประเทศ 

ออสเตรีย เบลเยี่ยม โครเอเชีย เดนมารค ฟนแลนด ฝรั่งเศส เยอรมนี 

กรีซ ไอซแลนด อิตาลี ไอรแลนด ลุกเซมเบิรก มอลตา นอรเวย 

ปอรตุเกส สโลเวเนีย สวีเดน สเปน สวิตเซอรแลนด เนเธอรแลนด 

สหราชอาณาจักร ออสเตรเลีย แคนาดา ญี่ปุน นิวซีแลนด สิงคโปร 

อัฟริกาใต และสหรัฐอเมริกา   โดยมีองคกรหลักเปนแกนนำาไดแก 

International Society of Blood Transfusion (ISBT), European 

Haemovigilance Network, International Haemovigilance 

Network , American Association of Blood Banks (AABB), 

และองคการอนามัยโลก(WHO)

EU Directive 2002/98/EC ไดจัดทำาขอกำาหนด สำาหรับ ระบบ 

HV และในปเดียวกันไดจัดตั้งเครือขาย ทำากิจกรรมรวมกัน รวม

ทั้งกำาหนดคำานิยามใชรวมกัน เพื่อประโยชนในการเปรียบเทียบผล

ในชวงเวลาตางๆ  ติดตามผลการเปลี่ยนแปลงขอกำาหนด นโยบาย

และรวมทั้งการเปรียบเทียบขอมูลระหวางประเทศเพื่อเปน มาตรฐาน

เปรียบเทียบในการปฏิบัติงาน (bench mark)

ในป พ.ศ. 2548 EU Directive 2005/61 เริ่มใชขอกำาหนด 

อยางเปนทางการสำาหรับHV ในประเทศสมาชิกประชาคมยุโรป

ประเทศสหรัฐอมริกาเริ่มจัดทำาระบบนี้ในป พ.ศ. 2549 และ ใน 

พ.ศ. 2551 ไดประกาศจัดตั้งระบบ Biovigilance ซึ่งรวม เรื่อง 

การใช cells และ tissues เขาไปดวย

บทบรรณาธิการ

NationalHaemovigilance:Thailand
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การดำาเนินงาน

องคกรของประเทศตางๆที่ทำาหนาที่จัดตั้งและดำาเนินการรับผิด

ชอบระบบ HV ตางกันในแตละประเทศ กลาวคือ

ประเทศเยอรมนี  ฝรั่งเศส และสวิตเซอรแลนด องคกรที่รับ

ผิดชอบ HVคือ องคกรควบคุมเกี่ยวกับโลหิตของประเทศ (Blood 

Regulator)  

ประเทศสิงคโปร ญี่ปุน อัฟริกาใต และเดนมารค องคกรที่

รับผิดชอบ HVคือ หนวยงานที่ผลิต และบริการโลหิต (Blood 

Manufacturer)

ประเทศเนเธอรแลนดและอังกฤษ  มีสมาคมวิชาชีพเปนผูรับ

ผิดชอบ 

ประเทศแคนาดา  กระทรวงสาธารณสุขรับผิดชอบ

ประเทศสหรัฐอเมริกา จัดระบบ USA - Biovigilance Network    

ที่ดำาเนินการโดยภาครัฐและเอกชนเปนหุนสวนรับผิดชอบรวมกัน 

(Public-Private Partnership)

สำาหรับประเทศไทย  เปนความรับผิดชอบจัดสรางและพัฒนา

ระบบโดยศูนยบริการโลหิต และกระทรวงสาธารณสุข ตามนโยบาย

การบริการโลหิตแหงชาติ พ.ศ. 2553

ชื่อระบบและการรายงาน

การเรียกชื่อระบบ ประเทศ สวนใหญไดแก ประเทศฝรั่งเศส 

ออสเตรีย อิตาลี เดนมารค และสิงคโปร เรียกวา Haemovigilance 

บางประเทศใชชื่อเฉพาะคือ ประเทศอังกฤษ เรียกวา SHOT (Serious 

Hazards of Blood Transfusion)  เนเธอรแลนด เรียกวา TRIP 

(Transfusion reaction in Patient)  และแคนาดา เรียกวา TTISS 

(Transfusion Transmitted Injuries Surveillance System) 

การรายงาน  เพื่อปองกันปญหาทางกฎหมาย รวมทั้งเพื่อความ

สะดวกใจที่จะรายงาน สวนใหญจึงเปนระบบปกปดขอมูลเกี่ยวกับ

การระบุชื่อสถาบันที่รายงาน (confidential) และสวนนอยที่ใหสง

รายงานโดยไมตองระบุชื่อสถาบัน ทุกระบบไมมีการลงโทษผูกระทำา

ความผิดหรือบกพรอง  การรายงานเกือบทั้งหมดเปนแบบสมัครใจ  

ยกเวนประเทศฝรั่งเศสประเทศเดียวที่ใชกฎหมายบังคับการรายงาน

อุบัติการณทุกราย เนื่องจากระบบการรายงานเหตุการณเปนตามความ

สมัครใจ จึงพบวามีอัตราการรายงานคอนขางต่ำาในทุกประเทศ โดย

เฉพาะในระยะแรกเริ่ม  ดังนั้นการใหการศึกษา ความรู และความ

เขาใจแกผูปฏิบัติงานจึงมีความสำาคัญและจำาเปน  โดยเฉพาะอยาง

ยิ่งการทำาใหผูเขารวมโครงการเห็นวาไดนำาผลการวิเคราะหขอมูล

ไปใชประโยชนในการแกปญหาไดอยางเปนรูปธรรม

ประโยชนของระบบHaemovigilance

ตัวอยางการใชประโยชนจากขอมูล ไปแกปญหาที่มีอยู และ

ใชติดตามการแกไขปรับปรุงวามีประสิทธิภาพหรือไม ไดแก 

ประเทศฝรั่งเศส แกไขเรื่อง การทวนสอบขอมูล (traceability) 

การใหเลือดผิดหมู (ABO mistransfusion) และการปนเปอนเชื้อ

แบคทีเรีย (bacterial contamination)  

ประเทศอังกฤษ แกไขเรื่อง ABO mistransfusion และ  

TRALI(transfusion related acute lung injury)  

ประเทศแคนาดา แกไขเรื่อง การปนเปอนเชื้อแบคทีเรีย และ 

ABO mistransfusion  

พบวาประเทศอังกฤษสามารถลดอัตราการเกิด TRALI ไดอยาง

ชัดเจนโดยกำาหนดนโยบายใหมใหใชเฉพาะ พลาสมาของผูบริจาค

ชายเทานั้น  เนื่องจากสาเหตุสวนใหญของ TRALI เกิดจาก HLA 

antibody ที่มักพบในผูหญิงที่เคยตั้งครรภมากอน 

ประเทศฝรั่งเศสประสบความสำาเร็จในการลดอัตราการติดเชื้อ

แบคทีเรียจากการใหเกล็ดเลือด โดยกำาหนดมาตรการใหม เพิ่ม

ความเขมงวดในการคัดเลือกผูบริจาคโลหิต  แกไขเรื่องการติดเชื้อ

แบคทีเรีย  ในขั้นตอนการเจาะเก็บโลหิตโดยเพิ่มการใช diversion 

pouch เพื่อไมใหเลือด 30 mL แรกซึ่งอาจมีเชื้อจากผิวหนังหลุด

เขาไปในถุงเก็บโลหิต และใหผูบริจาครายงานกลับใน 2 สัปดาหหาก

มีอาการติดเชื้อแบคทีเรียที่ใดที่หนึ่ง  เพื่อคัดทิ้งสวนประกอบโลหิต

ที่ผลิตจากยูนิตนั้น  ในดานการปองกันไมใหเชื้อเจริญเพิ่มจำานวน  

ไดเพิ่มการควบคุมอุณหภูมิไมใหเย็น (no cool)  ระหวางขนสงเขา

มาทำาการปนแยกเกล็ดเลือด เพื่อสงเสริมการทำางานของเม็ดเลือด

ขาว (phagocytosis) ในชวงตนที่เจาะเก็บโลหิตจากผูบริจาค   และ

เตรียมเกล็ดเลือดดวยวิธี pooled buffy coat แทนวิธี platelet 

rich plasma และทำา leukoreduction ลดจำานวนเม็ดเลือดขาว

ดวยการใชชุดกรองเม็ดเลือดขาวในขั้นตอนสุดทายของการเตรียม

เกล็ดเลือด   ทำาการตรวจสอบทางกายภาพของเกล็ดเลือด โดย

ดู platelet swirling และบริหารจัดการ สตอก ไมใหเกล็ดเลือด

มีอายุการเก็บเกิน 5 วัน เมื่อติดตามประเมินผล สามารถสรุปไดวา

การเตรียมเกล็ดเลือดตามมาตรการดังกลาว ไดผลดีเทียบเทากับ

การใชวิธี plateletpheresis และการทำา platelet culture ใน

การปองกันการติดเชื้อแบคทีเรียจากการใหเกล็ดเลือด ซึ่งเปนการ

ประหยัดงบประมาณในการดำาเนินการ โดยมีหลักฐานการเฝาระวัง

ของระบบ HVสนับสนุน

การสรางและพัฒนาระบบHaemovigilanceของประเทศไทย

(NationalHaemovigilance:Thailand)

ประเทศไทยมีศูนยบริการโลหิตแหงชาติเปนองคกรหลักใน
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การจัดหาโลหิต และจัดทำาสวนประกอบโลหิตชนิดตางๆเพื่อแจก

จายใหกับโรงพยาบาลตางๆ ทั่วประเทศ ในปงบประมาณ พ.ศ. 

2555 ไดจายโลหิตและสวนประกอบโลหิตชนิดตางๆ ออกไปเปน 

เม็ดเลือดแดง 572,976 ยูนิต  เกล็ดเลือด 156,519 ยูนิต และ

สวนประกอบที่เปน พลาสมา 553,070 ยูนิต ซึ่งคิดเปนประมา

ณรอยละ 30 ของความตองการทั้งหมดของประเทศ  นอกจาก

นี้ยังจัดทำาการแปรรูปพลาสมาเปนผลิตภัณฑพลาสมาหลายชนิด

อีกจำานวนหนึ่ง  เพื่อใชกับผูปวยโรคและภาวะตางๆ  จึงมีความ

จำาเปนที่จะตองจัดทำาระบบการเฝาระวังผลแทรกซอนตางๆ ที่อาจ

เกิดขึ้นจากการรับโลหิตในผูปวยเหลานี้   เพื่อสามารถนำาไปสูการ

พัฒนาปรับปรุงความปลอดภัยของโลหิต และงานบริการโลหิตใน

ภาพรวมของประเทศตอไป  

การริเริ่มระบบของ ศูนยบริการโลหิตแหงชาติ  ดานผูบริจาค

โลหิต ฝายเจาะเก็บโลหิต ไดทำาการเก็บขอมูลผูบริจาคเกิดปฏิกิริยา

จากการบริจาคโลหิตทุกรายที่เกิดขึ้น  ทั้งที่ศูนยบริการโลหิตฯ และ

หนวยเคลื่อนที่ ไดตีพิมพสถิติระหวางป พ.ศ. 2552 – 2554 (2 ป) 

ในวารสารฉบับนี้ และในป พ.ศ. 2554- 2555 ศูนยบริการโลหิตฯ

ไดจัดทำา โครงการนำารองเพื่อใหผูบริจาคโลหิตตอบแบบสอบถาม

กลับหลังจากบริจาคโลหิตไปแลว 1 สัปดาหเพื่อใหไดขอมูลปฏิกิริยา

ที่เกิดขึ้นทั้งทันที ระหวาง และหลังบริจาค รวมกับที่อาจเกิดลาชา

เพิ่มขึ้นกวาที่เคยบันทึกที่ศูนยบริการโลหิตฯ และหนวยเคลื่อนที่  

รวมทั้งการสอบถามถึงพฤติกรรมการดื่มน้ำากอนการบริจาคโลหิต 

และการรับประทานธาตุเหล็กเสริมหลังการบริจาคโลหิต ผลที่ไดจาก

ขอมูลเหลานี้ สามารถนำามาปรับเปลี่ยนกลยุทธในการปฏิบัติงาน

เพื่อเพิ่มประสิทธิผล และพัฒนาจากโครงการนำารองมาเปนโครงการ 

ถาวรตอไป  สำาหรับดานผูปวยที่รับโลหิต  คณะอนุกรรมการวิชาการ 

ในคณะกรรมการจัดหาและสงเสริมผูใหโลหิตของสภากาชาดไทย  

ไดทำาการสำารวจขอมูลการเกิดปฏิกิริยาจากการรับโลหิตของโรง

พยาบาลระดับตางๆ ทั้งในกรุงเทพฯ และตางจังหวัด ซึ่งมีการบัน

ทึกเก็บขอมูลเหลานี้อยูแลว ในระบบคุณภาพของโรงพยาบาล และ

รายงานอัตราการเกิดอาการ (reactions) ที่ไมพึงประสงคจากการ

รับโลหิต  และอุบัติการณการติดเชื้อ (incidence) หลังการรับโลหิต

ซึ่งพบการติดเชื้อที่อาจเกิดจากการไดรับโลหิตในระยะ window 

period โดยโลหิตไดผานการตรวจตามมาตรฐานแลว  ระหวาง 

พ.ศ. 2544-2551 เปนระยะเวลา 8 ป หลังจากนั้นไดหยุดไปเนื่อง

จากผูจัดทำาเห็นวา อัตราการตอบแบบสอบถามมีนอยประมาณ 

รอยละ 20 – 40 ของแบบสอบถามทั้งหมดที่สงออก เกรงวาขอมูล

ที่ไดจะไมสะทอนความเปนจริง ซึ่งงานนี้ควรเปนภารกิจระดับชาติ   

ตองอาศัยความรวมมือจากทุกฝายที่เกี่ยวของ  ตามนโยบายการ

บริการโลหิตแหงชาติ (National Blood Policy) พ.ศ. 2553 ที่ระบุ

มาตรการเพื่อทำาใหมั่นใจในความปลอดภัยของโลหิต  โดยตองมี

การจัดตั้งคณะกรรมการเฝาระวัง ความปลอดภัยในการใชโลหิต 

(Haemovigilance)  ซึ่งตอมาสภากาชาดไทย ไดแตงตั้งเรียบรอย

แลว เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555  เพื่อสรางและพัฒนา

ระบบ HVตอไป

สรุป

การใหความรูความเขาใจแกบุคลากรที่เกี่ยวของทุกระดับในทุก

องคกรทำาใหเกิดความตระหนักถึงความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในหวงโซของ 

การใชโลหิต ที่จะตองปลอดภัยทั้งผูใหและผูรับ  ตองทำาใหทุกฝาย

เห็นประโยชนอยางไมมีขอสงสัยในการนำาผลการวิเคราะหมากำา

หนดเปนนโยบาย เพื่อแกไขปญหา และเพี่อความปลอดภัยของ

โลหิตที่จะใหแกผูปวยรวมกัน ทำาใหมีความเต็มใจในการนำาใช 

(implement) ระบบ HV ทั่วทั้งประเทศ ใหเกิดความเขาใจ 

อยางถองแทวาไมใชทำาเพื่อประโยชนของผูใดหรือองคกรใดโดย

เฉพาะ  แตความรวมมือทำาใหไดขอมูลที่มากพอที่จะเปนตัวแทน

ของปญหาหรือโจทยตางๆ ที่เราจะไดวิเคราะหหาทางแกไขและปอง

กัน รวมทั้งนำามาพัฒนาใหอยูในงานบริการโลหิตอยางถาวร  เพื่อ

ใหการใหโลหิตของประเทศในภาพรวม มีความปลอดภัยยิ่งขึ้น  เรา

ควรสามารถขจัดปญหาการรายงานที่ต่ำากวาความเปนจริงอยางมาก 

แมวาจากประสบการณของประเทศอื่นรวมทั้งของเราเอง  ที่พบวา  

HV เปนกระบวนการที่พัฒนาไปอยางชาๆ เพราะขาดความเขาใจ

และความรวมมือ แตถาไดมีการเริ่มตนอยางถูกตองเปนทางการ   

และดำาเนินการไปอยางตอเนื่อง ดวยความรวมมือรวมใจของทุก

ฝาย เชื่อวาเราตองพบกับความสำาเร็จไดอยางแนนอน
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