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บทนำา

การใหบริการโลหิตที่ปลอดภัย ประกอบดวยการคัดเลือก

ผูบริจาคโลหิต  เพื่อหลีกเลี่ยงการรับบริจาคโลหิตจากผูที่มีความ

เสี่ยงและ การตรวจกรองโลหิตที่ไดรับบริจาคเพื่อหารองรอยการติด

เชื้อ ศูนยบริการโลหิตแหงชาติสภากาชาดไทย ไดกำาหนดมาตรฐาน

การตรวจโรคติดเชื้อในโลหิตบริจาคประเทศไทย ประกอบดวย ตรวจ

การติดเชื้อไวรัสเอดส (Human immunodeficiency virus : HIV) 

โดยตรวจ anti-HIV 1/2 และ HIV p24 antigen อยางนอยดวย

วิธี Enzyme linked immunosorbent assay (ELISA) การตรวจ

การติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี (Hepatitis B virus : HBV) ดวยการ

ตรวจ HBsAg โดยเทคนิค ELISA  ตรวจหารองรอยการติดเชื้อ

ไวรัสตับอักเสบซี (Hepatitis C virus : HCV) ดวยการตรวจหา 

นิพนธตนฉบับ

ความชุกของการติดเชื้อไวรัสเอชไอวีไวรัสตับอักเสบบีไวรัสตับอักเสบซี

และซิฟลิสในผูบริจาคโลหิต:การเฝาระวังเพื่อพัฒนาการคัดกรองผูบริจาคโลหิต

เครือมันสาวแดง1และยุพาเอื้อวิจิตรอรุณ2,3

1ธนาคารเลือด กลุมงานพยาธิวิทยาคลินิก โรงพยาบาลกำาแพงเพชร   2กลุมวิชาภูมิคุมกันวิทยาคลินิก และเวชศาสตรบริการโลหิต   3ศูนยวิจัยและพัฒนาการตรวจ

วินิจฉัยทางหองปฏิบัติการทางการแพทย  คณะเทคนิคการแพทย มหาวิทยาลัยขอนแกน

บทคัดยอ : การจัดหาโลหิตที่ปลอดภัยประกอบดวย การคัดกรองผูบริจาคโลหิต และการตรวจการติดเชื้อในโลหิตที่ไดรับบริจาคอยางมี

ประสิทธิภาพ การศึกษานี้มีวัตถุประสงคเพื่อเฝาระวังและพัฒนาการคัดกรองผูบริจาคโลหิต  ดวยการศึกษาวิเคราะหความชุกของการ

ติดเชื้อ ไวรัสเอชไอวี ไวรัสตับอักเสบบี ไวรัสตับอักเสบซี และซิฟลิส สัมพันธกับเพศ อายุ  และสถานภาพของผูบริจาคโลหิตจังหวัด

กำาแพงเพชร ระหวางป พ.ศ. 2549-2551 ผลการศึกษาพบวา ในระยะเวลา 3 ป ไดรับบริจาคโลหิต 28,373 หนวย จากผูบริจาค 24,040 

ราย เปนเพศชายรอยละ 59.15 เพศหญิงรอยละ 40.85  ผูบริจาคโลหิตครั้งแรกรอยละ 39.25 และผูบริจาคโลหิตรายเการอยละ 60.74  

พบความชุกเฉลี่ย 3 ป ของการติดเชื้อ เอชไอวี รอยละ 0.26  ไวรัสตับอักเสบบี รอยละ 2.36  ไวรัสตับอักเสบซี รอยละ 0.71 และ

ซิฟลิส รอยละ 0.44  เมื่อเปรียบเทียบการติดเชื้อในแตละป พบวาความชุกของการติดเชื้อไวรัสเอชไอวี ไวรัสตับอักเสบบี และไวรัส

ตับอักเสบซี สูงสุดในป  2551  ตางจากปอื่นอยางมีนัยสำาคัญทางสถิติ โดยมีความชุกของการติดเชื้อไวรัสเอชไอวี รอยละ 0.39  ไวรัส

ตับอักเสบบี รอยละ 3.05  และไวรัสตับอักเสบซี รอยละ 1.12  เพศชายติดเชื้อทุกชนิดสูงกวาเพศหญิง  ผูบริจาคครั้งแรกติดเชื้อสู

งกวาผูบริจาครายเกาอยางมีนัยสำาคัญทางสถิติ  และผูบริจาคโลหิตรายใหมกลุมอายุ 17-20 ปติดเชื้อต่ำาสุด นอกจากนี้ไดพบขอมูลการ

บริจาคโลหิตซ้ำาของผูบริจาคที่เคยตรวจพบการติดเชื้อมาแลวสะสมเพิ่มขึ้นทุกป ผลการศึกษาครั้งนี้แสดงใหเห็นวา ผูบริจาคโลหิตจังหวัด

กำาแพงเพชรมีแนวโนมของการติดเชื้อเอชไอวี ไวรัสตับอักเสบบีและ ไวรัสตับอักเสบซี สูงขึ้น  ผูบริจาคโลหิตเพศหญิงมีความเสี่ยงนอ

ยกวาเพศชาย และ ผูบริจาคโลหิตครั้งแรกกลุมอายุนอยติดเชื้อต่ำากวากลุมอายุมาก  ดังนั้นการเพิ่มจำานวนผูบริจาคโลหิตครั้งแรกจา

กกลุมนักเรียน นักศึกษา และสนับสนุนสงเสริมใหเปนผูบริจาคโลหิตประจำา รวมทั้งการรณรงคเพิ่มและคงไวผูบริจาคโลหิตเพศหญิง

ซึ่งมีความเสี่ยงต่ำา  จะชวยเพิ่มจำานวนโลหิตที่มีความเสี่ยงต่ำาระยะยาวได  การใหคำาปรึกษา และการประเมินตนเองเกี่ยวกับความเสี่ยง

ของโรคติดเชื้อทางเลือด ในกระบวนการคัดกรองกอนบริจาค ทั้งในผูบริจาคโลหิตรายใหมและรายเกาทุกราย รวมทั้งการใหคำาปรึกษา

แกผูบริจาคโลหิตติดเชื้อ เพื่อการดูแลสุขภาพและปองกันการแพรเชื้อ ตองปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพ  นอกจากนี้  การจัดหาโลหิตที่

ปลอดภัยและคุมคา จะตองพัฒนาระบบขอมูลผูบริจาคโลหิตใหเปนปจจุบัน และการจัดการที่มีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอยางยิ่งการ

ใหคำาปรึกษาแกผูบริจาคติดเชื้อ รวมทั้งการตรวจสอบประวัติผูบริจาคโลหิตรายเกากอนบริจาคอยางเครงครัดและสม่ำาเสมอ เพื่อหลีก

เลี่ยงการบริจาคโลหิตซ้ำาจากผูบริจาคติดเชื้อ 
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anti-HCV วิธี ELISA และการตรวจรองรอยการติดเชื้อซิฟลิส 

ดวยการทดสอบ Venereal Disease Research Laboratories 

(VDRL), Rapid Plasma Reagin (RPR), Treponema pallidum 

hemagglutination  Assay (TPHA) หรือ การตรวจ  syphilis 

antibodies วิธี ELISA (1)

โรงพยาบาลกำาแพงเพชร เปนสาขาบริการโลหิตแหงชาติ

สภากาชาดไทย รับบริจาคโลหิตทั้งภายในหนวยงานและนอกสถานที่

ตรวจกรองโรคติดเชื้อในโลหิตบริจาคตามมาตรฐานของศูนยบริการ

โลหิตแหงชาติ สภากาชาดไทย โดยใชบริการจากภาคบริการโลหิต 

9 จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งตรวจหา HIVAg, anti-HIV, HBsAg 

และ anti-HCV ดวยวิธี Chemiluminescence และตรวจหารอง

รอยการติดเชื้อซิฟลิสดวยวิธี TPHA เมื่อพบผลบวก HIV-Ag, 

anti-HIV, HBsAg และ anti-HCV จะตรวจซ้ำาดวยวิธีเดิม จาก

หลอดเลือดตัวอยางรวมกับสายถุง  รายงานผลการตรวจเปนบวก

เมื่อผลการตรวจซ้ำาใหผลบวกสอดคลองกันทุกตัวอยางตรวจ บง

ชี้การติดเชื้อ และโลหิตบริจาคที่ตรวจพบการติดเชื้อจะถูกจำาหนา

ยออก นำาไปทำาลายตามระบบการกำาจัดขยะติดเชื้อของโรงพยาบาล 

และติดตามผูบริจาคโลหิตติดเชื้อมารับคำาแนะนำาใหงดบริจาคโลหิต

และการดูแลสุขภาพตอไป

ความชุกของการติดเชื้อในผูบริจาคโลหิตในกลุมประชากรตางๆ 

มีความแตกตางกันตามปจจัยตางๆ ไดแก เพศ อายุ ขนบธรรมเนียม

ประเพณีในแตละพื้นที่ ภูมิลำาเนา เปนตน2-9   โรงพยาบาลกำาแพง

เพชรยังไมเคยนำาขอมูลการติดเชื้อในผูบริจาคโลหิตมาศึกษา

วิเคราะห  การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคที่จะศึกษาความชุกของ

โรคติดเชื้อทางเลือดในผูบริจาคโลหิตของโรงพยาบาลกำาแพงเพชร 

ซึ่งเปนหนวยงานเดียวที่จัดหาโลหิตสำาหรับจังหวัดกำาแพงเพชร โดย

วิเคราะหขอมูลยอนหลังระหวางป พ.ศ. 2549-2551 และผลการ

ศึกษาที่ไดจะเปนขอมูลพื้นฐานในการพัฒนาการคัดเลือกผูบริจาค

โลหิตที่เหมาะสม   การวางระบบการจัดการขอมูลเพื่อปองกันการ

บริจาคโลหิตซ้ำาของผูบริจาคโลหิตที่ติดเชื้อแลว   ตลอดจนวิธีการ

ติดตามและการใหคำาปรึกษาแกผูบริจาคโลหิตที่ติดเชื้อ ของธนาคาร

เลือดโรงพยาบาลกำาแพงเพชรใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

วัสดุและวิธีการศึกษา

1. ขอมูลที่ใชในการศึกษา

 1.1 ทะเบียนประวัติผูบริจาคโลหิตโรงพยาบาลกำาแพงเพชร 

ระหวางป พ.ศ. 2549-2551

 1.2 ขอมูลบันทึกผลการตรวจ anti-HIV, HIVAg, HBsAg, 

anti-HCV, และ TPHA ในผูบริจาคโลหิตโรงพยาบาลกำาแพงเพชร 

ระหวางป พ.ศ. 2549-2551

2. วิธีการศึกษา

 2.1 คัดแยกขอมูลผูบริจาคโลหิตครั้งแรก (first time blood 

donor) และผูบริจาคโลหิตรายเกา (repeat blood donor) ซึ่ง

บริจาคในโรงพยาบาลและหนวยเคลื่อนที่ภายนอกสถานที่ (mobile 

sites) ระหวางป พ.ศ. 2549-2551 ประกอบดวยขอมูล ครั้งที่

บริจาค เพศ อายุของผูบริจาคโลหิต และผลตรวจการติดเชื้อของ

ผูบริจาคเปนรายบุคคล

2.2 ตรวจสอบความถูกตองของขอมูลรายงานผลตรวจการติด

เชื้อ กับขอมูลบันทึกประวัติผูบริจาคโลหิตโดยผลบวก anti-HIV 

และหรือ HIVAg บงชี้การติดเชื้อ HIV  ผลบวก HBsAg แสดง

ถึงการติดเชื้อ HBV และผลบวก anti-HCV หมายถึงการติดเชื้อ 

HCV

2.3 ตรวจสอบขอมูลจำานวนผูบริจาคโลหิตตอปเปนรายบุคคล

ทั้งผูที่ติดเชื้อและไมติดเชื้อ  ตัดจำานวนผูบริจาคโลหิตที่  เคยตรวจ

พบการติดเชื้อแตมาบริจาคซ้ำาในปถัดมา

2.4 วิเคราะหความชุกของการติดเชื้อเปนคารอยละ สัมพันธกับ

เพศ  อายุ และสถานภาพผูบริจาคโลหิต (ครั้งแรก/รายเกา) ตาม

จำานวนรายบุคคล  วิเคราะห คานัยสำาคัญทางสถิติ ดวย Chi square 

test ที่ระดับความ เชื่อมั่นรอยละ 95 กำาหนดคานัยสำาคัญ ที่ p 

< 0.05 โดยใชโปรแกรมขอมูลสำาเร็จรูป SPSS version 10.0

ผลการศึกษา

ผลการรวบรวมขอมูล 3 ป ระหวางป พ.ศ. 2549-2551 ตาม

รายละเอียดในตารางที่ 1พบวาไดรับบริจาคโลหิต จำานวน 6,800  

ยูนิตในป พ.ศ. 2549   จำานวน 10,328 ยูนิตในป พ.ศ. 2550  และ 

ป พ.ศ. 2551 จำานวน 11,245 ยูนิต โดยรับบริจาคโลหิตในคลังเลือด 

2,567, 2,075 และ 2,339 ยูนิต และจากหนวยเคลื่อนที่ภายนอก

สถานที่ 4,233, 8,253 และ 8,906 ยูนิต ในป พ.ศ. 2549, 2550 

และ 2551 ตามลำาดับ  จำานวนโลหิตที่ไดจากการรับบริจาคนอก

สถานที่ตอโลหิตที่ไดรับบริจาคในคลังเลือด เฉลี่ยคิดเปนรอยละ 

75.40 : 24.60 และจำานวนโลหิตภายนอกสถานที่เพิ่มขึ้น จากรอยละ 

62.25 ในป พ.ศ. 2549 เปนรอยละ 79. 91 ในป พ.ศ. 2550 

และ 79.20 ในป พ.ศ. 2551 โลหิตที่รับบริจาคภายนอกสถานที่

มากกวาจำานวนโลหิต ที่รับบริจาคในคลังเลือดอยางมีนัยสำาคัญ

ทางสถิติ (p < 0.001)

ตารางที่ 2 แสดงประเภทของผูบริจาคโลหิต ประกอบดวย 

ผูบริจาคครั้งแรกเฉลี่ย 3 ปรอยละ 39.25 และผูบริจาคโลหิตรายเกา 

(repeat donor) เฉลี่ยรอยละ 60.74  ทั้งนี้โดยมีสัดสวน ใกลเคียง

กันตลอด 3 ป  จำานวนผูบริจาคครั้งแรกนอยกวาผูบริจาครายเกา 

อยางมีนัยสำาคัญทางสถิติ (p < 0.001) และมีผูบริจาคโลหิตเพศ
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ชายมากกวาเพศหญิงทุกป ในสัดสวนเฉลี่ยคิดเปนรอยละ 59.15: 

40.85 แตกตางกันอยางมีนัยสำาคัญทางสถิติ (p < 0.001)  เชนกัน

ตารางที่ 3 แสดงความสัมพันธของอายุของผูบริจาคโลหิตครั้ง

แรกที่บริจาคระหวางป พ.ศ. 2549-2551 โดยแยกเปนกลุมอายุ 

17-20 ป  21-30 ป  31-40 ป และ 41-60 ป พบวาผูบริจาคโลหิต

กลุมอายุ 17-20 ป  ซึ่งเปนกลุมนักเรียน นักศึกษามีจำานวนมาก

ที่สุดถึง รอยละ 42.95, 39.60 และ 40.45 ของแตละปตามลำาดับ 

สูงกวากลุมอายุอื่น อยางมีนัยสำาคัญทางสถิติ (p < 0.001) ซึ่งมี

จำานวนลดลงไปตามกลุมอายุที่เพิ่มขึ้น คือกลุมอายุ 31-40 ป มี

จำานวน เฉลี่ย รอยละ 21.71 ตามดวยกลุมอายุ 21-30 ป และ 

41-60 ป รอยละ 19.23 และ 18.35 ตามลำาดับ

ผลการวิเคราะหขอมูล การติดเชื้อ HIV (HIVAg และหรือ 

anti-HIV) , HBV (HBsAg), HCV (anti-HCV) และ ซิฟลิส  

ในผูบริจาคโลหิตทั้ง 24,040 ราย ไมมีผูบริจาคโลหิตรายใดใหผล

บวก HIVAg พบเฉพาะ anti-HIV, HBsAg, anti-HCV และ 

TPHA ไดคาความชุกเฉลี่ย 3 ป ของการติดเชื้อ HIV รอยละ 

0.26 (62 ราย)  HBV รอยละ 2.36 (568 ราย)  HCV รอยละ 

0.71 (172 ราย) และซิฟลิสรอยละ 0.44 (105 ราย)  โดยมีการ

ติดเชื้อแตละชนิดเพิ่มขึ้นทุกป ดังปรากฏในรูปที่ 1กลาวคือ พบ 

การติดเชื้อ HIV ต่ำาสุดในป พ.ศ. 2549 รอยละ 0.16 สูงสุด 

รอยละ 0.39 ในป พ.ศ. 2551 และรอยละ 0.19 ในป พ.ศ. 2550  

ความชุกของการติดเชื้อ HBV สูงสุดรอยละ 3.05 ในป พ.ศ. 2551 

รอยละ 2.44 ในป พ.ศ. 2549 และ ต่ำาสุดรอยละ 1.84 ในป พ.ศ. 

2550   พบการติดเชื้อ HCV สูงสุดในป พ.ศ. 2551 รอยละ 1.12  

ต่ำาสุดในป พ.ศ. 2549 รอยละ 0.44  และรอยละ 0.50  ในป พ.ศ. 

2550   ในสวนของการติดเชื้อซิฟลิสไมมีความแตกตางกันระหวางป 

กลาวคือ พบความชุกรอยละ 0.47, 0.42 และ 0.43 ในป พ.ศ. 

2549, 2550 และ 2551 ตามลำาดับ  ทั้งนี้ ความชุกของการติดเชื้อ 

HIV, HBV และ HCV ในป พ.ศ. 2551 สูงกวาปอื่นๆ อยางมี

นัยสำาคัญทางสถิติ (p = 0.015 สำาหรับ HIV และ p < 0.0001 

สำาหรับ HBV และ HCV)

รูปที่ 2แสดงใหเห็นวา ความชุกของการติดเชื้อ HIV, HBVและ 

Table1  Blood donation collected during 2006-2008

Year

A.D.(B.E.)
Units

Siteofcollection

Bloodbank

Numberunits(%)

Mobilesites

Numberunits(%)

2006 (2549) 6,800 2,567 (37.75) 4,233 (62.25)
2007 (2550) 10,328 2,075 (20.09) 8,253 (79.91)
2008 (2551) 11,245 2,339 (20.80) 8,906 (79.20)

Total 28,373 6,981(24.60) 21,392(75.40)

Table2  Types of blood donors donated during 2006-2008

Year

A.D.(B.E.)

Number

Total

Firsttimedonors

Number(%)

Repeatdonors

Number(%)

Maledonors

Number(%)

Femaledonors

Number(%)

2006 (2549) 6,143 2,212 (36.00) 3,931 (64.00) 3,741 (60.90)
5,338 (60.19)
5,140 (56.93)

2,402 (39.10)
3,531 (39.81)
3,888 (43.07)

2007 (2550) 8,869 3,715 (41.89) 5,154 (58.11)
2008 (2551) 9,028 3,510 (38.88) 5,518 (61.12)

Total 24,040 9,437 (39.25) 14,603 (60.74) 14,219 (59.15) 9,821(40.85)

Table3  Age distribution in first time blood donors during 2006-2008

Year

A.D.(B.E.)

Number

Total

17-20years 21-30years 31-40years 41-60*years

Number % Number % Number % Number %

2006 (2549) 2,212 950 42.95 430 19.44 473 21.38 359 16.23
2007 (2550) 3,715 1,471 39.60 701 18.87 813 21.88 730 19.65
2008 (2551) 3,510 1,420 40.46 684 19.49 763 21.74 643 18.32

Total 9,437 3,841 40.70 1,815 19.23 2,049 21.71 1,732 18.35

*There were only 55, 101 and 102 blood donors in 51-60 age group in 2006, 2007 and 2008, respectively.
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HCV ในผูบริจาคโลหิตครั้งแรก สูงกวาความชุก ในผูบริจาคโลหิต

รายเกา  โดย ความชุกของการติดเชื้อ HBV ในผูบริจาคโลหิตครั้ง

แรกสูงกวาการติดเชื้อในผูบริจาครายเกาทุกป อยางมีนัยสำาคัญทาง

สถิติ (p < 0.005) ในขณะที่ การติดเชื้อ HCV ในผูบริจาคโลหิต

ครั้งแรกสูงกวาการติดเชื้อในผูบริจาครายเกาทุกป แตมีความแตก

ตางอยางมีนัยสำาคัญทางสถิติ (p < 0.05) เฉพาะ ป พ.ศ. 2550 

และ พ.ศ. 2551 และผูบริจาคครั้งแรกติดเชื้อ HIV สูงกวาผูบริจาค

รายเกา เฉพาะป พ.ศ. 2550 และ 2551 โดยพบความแตกตา

งอยางมีนัยสำาคัญทางสถิติ (p < 0.05) เฉพาะ ป พ.ศ. 2550 ทั้งนี้

ไมพบความแตกตางของรองรอยการติดเชื้อซิฟลิส ระหวางผูบริจาค

โลหิตทั้ง 2 กลุม 

เมื่อวิเคราะหความชุกของการติดเชื้อในผูบริจาคโลหิตเพศชาย

และเพศหญิง ผลวิเคราะหความชุกของการติดเชื้อรวมทั้ง 3 ป  พบ

การติดเชื้อทุกชนิดในเพศชายสูงกวาเพศหญิง  โดยพบความแตก

ตางอยางมีนัยสำาคัญทางสถิติระหวางเพศชายและเพศหญิง ของ

การติดเชื้อ HIV และ HBV ในป พ.ศ. 2551 (p < 0.05 และ 

< 0.0001 ตามลำาดับ) พบรองรอยการติดเชื้อซิฟลิส แตกตางกันอยาง 

มีนัยสำาคัญทางสถิติระหวางเพศชายกับเพศหญิงในป พ.ศ. 2549 

และป พ.ศ. 2551 (p < 0.05) สวนความชุกของการติดเชื้อ HCV 

(anti-HCV) ไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสำาคัญทางสถิติ ระหวาง

เพศชายกับเพศหญิง (p > 0.05) ดังแสดงในรูปที่ 3

Figure1  Trends of positive infectious markers screening during 2006-2008

Figure2 Prevalence of infectious markers among first time and repeat blood donors
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รูปที่ 4 เปรียบเทียบความสัมพันธของการติดเชื้อ HIV ในผูบริจาค

โลหิตครั้งแรกกับชวงอายุ พบการติดเชื้อ ทุกชนิดต่ำาสุดในกลุม 

อายุ 17-20 ป ในขณะที่ความชุกของการติดเชื้อ HIV, HBV, HCV 

และซิฟลิส สูงสุดในกลุมอายุ 41-60 ป พบการติดเชื้อ HIV, HCV 

และซิฟลิส สูงขึ้นตามชวงอายุ  โดยมีความแตกตางกันอยางมีนัย

สำาคัญทางสถิติของการติดเชื้อ HIV และ HCVในกลุมอายุ 17-

20 ป กับกลุมอายุ 31-40 และ 41-60 ป (p < 0.05) การติดเชื้อ 

HBV ในทุกกลุมอายุมีความชุกสูงกวากลุมอายุ 17-20  ป อยางมี

นัยสำาคัญทางสถิติ (p < 0.05) และความชุกของการติดเชื้อซิฟลิส 

แตกตางอยางมีนัยสำาคัญทางสถิติ (p < 0.0001) ระหวางกลุม 

อายุ 17-20 ป กับกลุมอายุ 41-60 ป เทานั้น

ในการศึกษานี้ไดพบขอมูลการบริจาคโลหิตซ้ำา ของผูบริจาค

Figure3  Prevalence of infectious markers among male and female blood donors

Figure4 Prevalence of infectious markers among different age groups of first time blood donors
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โลหิตที่เคยตรวจพบการติดเชื้อแลว จำานวนทั้งหมด 248 ยูนิต 

จากผูบริจาคโลหิต 179 ราย โดยมีการบริจาคซ้ำาในป พ.ศ. 2549 

จำานวน 13 ยูนิต จากผูบริจาคโลหิตรายเกาติดเชื้อ ของปเดียวกัน 

12 ราย  ในป พ.ศ. 2550 มีผูบริจาคโลหิตรายเกาของป พ.ศ. 

2550 และ พ.ศ. 2549 ที่ตรวจพบการติดเชื้อแลว บริจาคซ้ำา 34 

ราย จำานวน 38 ยูนิต  ป พ.ศ. 2551 มีผูบริจาคโลหิตรายเกาติด

เชื้อของป พ.ศ. 2551 ป พ.ศ. 2550 และ พ.ศ. 2549 บริจาคซ้ำา 

133  ราย จำานวนสูงถึง 197 ยูนิต การบริจาคโลหิตซ้ำาจากผูบริจาค

ติดเชื้อ สูงขึ้นทุกป โดยป พ.ศ. 2550 สูงเปน 3 เทาของป พ.ศ. 

2549 และ ป พ.ศ. 2551 สูงเปน 5 เทาของป พ.ศ. 2550 (ตารางที่ 

4)  ทั้งนี้การบริจาคโลหิตซ้ำาเกิดขึ้นที่หนวยเคลื่อนที่ จำานวน 209 

ยูนิต (รอยละ 84.27) สูงกวาการบริจาคซ้ำา ในคลังเลือดของโรง

พยาบาล ซึ่งมีจำานวน 39 ยูนิต (รอยละ 15.73) อยางมีนัยสำาคัญ

ทางสถิติ (p = 0.001) ดังรายละเอียด ในตารางที่ 5

วิจารณและสรุป

โรงพยาบาลกำาแพงเพชรเปนสาขาของศูนยบริการโลหิตแหงชาติ 

สภากาชาดไทย ดำาเนินการจัดหาโลหิตในนามเหลากาชาดจังหวัด

กำาแพงเพชร รับบริจาคโลหิตทั้งภายในและภายนอกสถานที่ ในป 

พ.ศ. 2549-2551 มีผูบริจาคภายนอกสถานที่มากกวาภายในสถาน

ที่  เปนผลจากนโยบายการจัดหาโลหิตเชิงรุกของโรงพยาบาลและ

เหลากาชาดจังหวัดกำาแพงเพชร เพื่อเพิ่มปริมาณโลหิตใหเพียงพอตอ

ความตองการ ผูบริจาคโลหิตครั้งแรกภายนอกสถานที่สวนใหญเปน

นักเรียน นักศึกษา ในสถาบันตางๆ ซึ่งมีอายุระหวาง 17-20 ป 

มีผูบริจาคโลหิตครั้งแรกในชวงป พ.ศ. 2549-2551 เฉลี่ยรอยละ 

39.25 ของจำานวนผูบริจาคทั้งหมด และมีอัตราสวนใกลเคียงกัน

ทุกประหวาง รอยละ 36.0 ถึง 41.89  ดังตารางที่ 2 โดยมีอัตรา 

สวนระหวางเพศชายกับเพศหญิง เฉลี่ยรอยละ 59.15 : 40.85 และ

พบวาผูบริจาคโลหิตครั้งแรกชวงอายุ 17-20 ป ซึ่งเปนกลุมนักเรียน 

นักศึกษา มีจำานวนมากที่สุดเฉลี่ยรอยละ 40.70 และลดลงไปตาม

ชวงอายุที่เพิ่มขึ้น (ตารางที่3) 

การวิเคราะหความชุกของการติดเชื้อ ทั้ง 4 ชนิด คือ ไวรัส 

HIV, HBV, HCV และซิฟลิส ของการศึกษานี้ ไดวิเคราะหความ

ชุกตามจำานวนรายบุคคลผูบริจาคโลหิตตอป และแยกความซ้ำา

ซอนของผูบริจาคโลหิตที่เคยตรวจพบการติดเชื้อ แตมาบริจาค

ซ้ำาในปถัดมาออก ไมนำามาคำานวณ ดังนั้นผลการวิเคราะหที่ไดจึง

เปนความชุกของการติดเชื้อในผูบริจาคโลหิตที่ตรวจพบการติดเชื้อ

ใหมในแตละป และเนื่องจากจำานวนผูบริจาคโลหิตชวงอายุ 51-60 

ป มีจำานวนนอย ผูวิจัยจึงไดรวมกลุมผูบริจาคโลหิตอายุ 41-50 ป 

และ 51-60 ป เขาดวยกัน จัดเปนผูบริจาคโลหิตชวงอายุกลางคน

การศึกษานี้พบวา ในระยะเวลา 3 ป ระหวางป พ.ศ. 2549-

2551 ผูบริจาคโลหิตจังหวัดกำาแพงเพชร มีความชุกของการติดเชื้อ

ซิฟลิสคอนขางคงที่ แตมีแนวโนมของการติดเชื้อ HIV, HBV และ 

HCV สูงขึ้นทุกป โดยสูงสุดในป พ.ศ. 2551 อยางมีนัยสำาคัญ

ทางสถิติ (รูปที่ 1) ซึ่งควรจะตองเฝาระวังตอเนื่อง และพิจารณา

แนวทางปฏิบัติในการใหความรูเกี่ยวกับโรคติดเชื้อ แกกลุมประชากร

ที่จะบริจาคโลหิต ตลอดจนพิจารณากระบวนการคัดเลือกผูบริจาค

โลหิตอยางระมัดระวัง

ผลการวิเคราะหความชุกของการติดเชื้อระหวางผูบริจาคโลหิต

ครั้งแรกและผูบริจาครายเกาใน รูปที่ 2 ยืนยันผลการศึกษากอนหนา

นี้ ที่พบวาผูบริจาคโลหิตครั้งแรกติดเชื้อ HIV, HBV และ HCV สู

งกวาผูบริจาครายเกา2,3,5 ทั้งนี้เนื่องจากผูบริจาครายเกาเคยถูกคัด

กรองจากการบริจาคครั้งกอน10 และเมื่อเปรียบเทียบระหวางความ

ชุกของการติดเชื้อในเพศชายกับเพศหญิง พบวาความชุกของการ

Table4Repeat donation from previous positive infectious markers blood donors

Year

A.D.(B.E.)

HIV HBV HCV Syphilis Total

Donor Unit Donor Unit Donor Unit Donor Unit Donor Unit

2006 (2549) 1 1 6 6 2 2 3 4 12 13
2007 (2550) 2 2 23 24 1 1 8 11 34 38
2008 (2551) 10 11 78 118 26 39 19 29 133 197

Total 13 14 107 148 29 42 30 44 179 248

Table5Repeat blood donation from previous infected blood donors donated at hospital blood bank and mobile site

Location
Positiveblooddonationfor

Total %
HIV HBV HCV Syphilis

Hospital blood bank 5 13 6 15 39 15.73
Mobile site 9 135 36 29 209 84.27

Total 14 148 42 44 248 100
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ติดเชื้อทั้ง 4 ชนิด ในเพศชายสูงวาเพศหญิงทุกปเชนเดียวกับการ

ศึกษาในผูบริจาคโลหิตจังหวัดขอนแกน2,3 จังหวัดเชียงใหม5 จังหวัด

ตาก7 และจังหวัดยะลา8 แตมีความแตกตางอยางมีนัยสำาคัญทาง

สถิติ ของการติดเชื้อ HIV (p < 0.05) และ HBV (p < 0.0001) 

เฉพาะป พ.ศ. 2551 ซึ่งเปนปที่พบความชุกสูงสุด 

การศึกษาครั้งนี้ตรวจไมพบ HIVAg ในผูบริจาคโลหิต ทั้ง 3 

ป อาจเปนเพราะไมมีผูบริจาคโลหิตรายใดที่ติดเชื้อ HIV ระยะเริ่ม

ตน11 ทั้งนี้พบความชุกของการติดเชื้อ HIV สูงสุดในป พ.ศ. 2551 

(รอยละ 0.39)  สูงกวาความชุกในป พ.ศ. 2549 และ พ.ศ. 2550 

อยางมีนัยสำาคัญทางสถิติ (p < 0.05)  เมื่อเปรียบเทียบกับสถิติ

ความชุกของการติดเชื้อ HIV ในผูบริจาคโลหิตทั่วประเทศ พบวา 

ความชุกที่พบในผูบริจาคโลหิตจังหวัดกำาแพงเพชร ป พ.ศ. 2549 

(รอยละ 0.16) ต่ำากวาความชุกของผูบริจาคโลหิตทั่วประเทศ ซึ่ง

พบรอยละ 0.2913 และ มีความชุกเทากัน ในป พ.ศ. 255014 แตความ

ชุกที่พบในป พ.ศ. 2551 (รอยละ 0.39) สูงกวาความชุกในผูบริจาค

โลหิตทั่วประเทศปเดียวกัน ซึ่งพบรอยละ 0.1815  แสดงถึงแนว

โนมของการติดเชื้อ HIV ในผูบริจาคโลหิต จังหวัดกำาแพงเพชร 

ในภาพรวมที่สูงขึ้น แตกตางจากรายงานของ การศึกษาอื่นๆ3,5 ที่

มีแนวโนมของการติดเชื้อคอนขางคงที่  ซึ่งควรที่จะไดติดตามเฝา

ระวังและศึกษาในเชิงลึก เกี่ยวกับปจจัยตางๆ ที่เกี่ยวของ รวมทั้ง

การคัดกรองผูบริจาคโลหิต10 เพื่อหาแนวทางปองกันการติดเชื้อและ

แพรเชื้อ HIV ในประชากรจังหวัดกำาแพงเพชรตอไป

เมื่อศึกษาความสัมพันธของการติดเชื้อ HIV กับชวงอายุของ

ผูบริจาคโลหิตครั้งแรกของจังหวัดกำาแพงเพชร ปรากฏวาผูบริจาค

โลหิตครั้งแรกกลุมอายุนอย (17-20 ป) ติดเชื้อ HIV ต่ำากวาผูบริจาค

โลหิตครั้งแรกที่อายุมากกวา สอดคลองกับการศึกษาในผูบริจาค

โลหิตจังหวัดตางๆ ในประเทศไทย2,3,5,7,8 เชนเดียวกับการศึกษาในตาง

ประเทศ15  ทั้งนี้กลุมผูบริจาคโลหิตจังหวัดกำาแพงเพชร ชวงอายุ 

31-40 และ 41-60 ติดเชื้อสูงกวา กลุมอายุ 17-20 ปอยางมีนัยสำาคัญ

ทางสถิติ (p < 0.05) ดวย และเปนไปในทิศทางเดียวกับขอมูลการ

เฝาระวังการติดเชื้อ HIV ของผูบริจาคโลหิตประเทศไทย ในชวง

เวลาเดียวกัน ซึ่งพบความชุกต่ำาสุดในกลุมอายุนอยกวา 20 ป12-14

ความชุกของการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี ในผูบริจาคโลหิต

จังหวัดกำาแพงเพชร เฉลี่ย 3 ป รอยละ 2.36 โดยพบสูงสุดในป 

พ.ศ. 2551 รอยละ 3.05 แตกตางกับป พ.ศ. 2549 และ พ.ศ. 

2550 อยางมีนัยสำาคัญทางสถิติ (p < 0.05) และ ผูบริจาคโลหิต

ครั้งแรกติดเชื้อสูงกวาผูบริจาคโลหิตรายเกาอยางมีนัยสำาคัญทาง

สถิติทุกป เพศชายติดเชื้อสูงกวาเพศหญิง เชนเดียวกับรายงานการ

ศึกษาอื่นๆ2,5,7,8 และพบสูงขึ้นสัมพันธกับอายุ อยางมีนัยสำาคัญทาง

สถิติ อยางไรก็ตามความชุกของการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี ต่ำากวา

ที่พบใน ผูบริจาคโลหิตจังหวัดภาคเหนือ7,9 ใกลเคียงกับ กรุงเทพ4  

ยะลา8 และ อีสาน2  ซึ่งอาจจะมีความแตกตางทางดานระบาดวิทยา 

เมื่อพิจารณาความชุกของการติดเชื้อ HCV ผูบริจาคโลหิตครั้ง

แรกติดเชื้อสูงกวาผูบริจาคโลหิตรายเกาอยางมีนัยสำาคัญทางสถิติ (p 

< 0.05)  และผูบริจาคโลหิตเพศชายติดเชื้อ HCV สูงกวาผูบริจาค

โลหิตเพศหญิง เชนเดียวกับการศึกษากอนหนานี้2,6-8 แสดงใหเห็น

วา เพศชายมีปจจัยเสี่ยงสูงกวาเพศหญิง อยางไรก็ตามการศึกษานี้ 

พบการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบซี สูงขึ้นตามอายุที่เพิ่มขึ้น สอดคลอง

กับรายงานอื่นๆ2,6-8

จากการรวบรวมและตรวจสอบความถูกตองของขอมูล การศึกษา

นี้พบวา มีผูบริจาคโลหิตที่เคยตรวจพบการติดเชื้อทั้ง anti-HIV, 

HBsAg, anti-HCV และ syphilis antibodies มาบริจาคซ้ำาอีก

ทั้งภายในระยะเวลาในปเดียวกันและปถัดมา  โดยมีจำานวนสูงขึ้น

สะสมอยางตอเนื่องทุกป จาก 13 ยูนิตในป พ.ศ. 2549 เปน 38 

ยูนิต หรือประมาณ 3 เทาในป พ.ศ. 2550 และเพิ่มเปน 197 ยูนิต 

ในป พ.ศ. 2551 หรือ 5 เทาของป พ.ศ. 2550 (ตารางที่ 4)  ซึ่งเกิด

ไดจากสาเหตุหลายประการ ไดแก ความลาชาของการบันทึกขอมูลที่

ไมเปนปจจุบัน การแจงผลแกผูบริจาคที่ไมทันรอบการบริจาค และ

ไมสม่ำาเสมอ ขาดระบบการติดตามและใหคำาปรึกษาหลังบริจาคที่

ทันเวลา  และอาจเกิดจากความไมเขาใจ หรือเปนความตั้งใจของ

ผูบริจาคโลหิตเอง  ประกอบกับการตรวจสอบขอมูลประวัติผูบริจาค

โลหิตรายเกากอนรับบริจาคโลหิตที่ไมสม่ำาเสมอรวมกับขอจำากัดของ

ฐานขอมูลเปนผลใหการคัดกรองผูบริจาคโลหิตไมสัมฤทธิ์ผลเทา

ที่ควร  อนึ่งจากผลการวิเคราะหขอมูลที่ได  การบริจาคโลหิตซ้ำา

จากผูที่เคยตรวจพบการติดเชื้อ เกิดขึ้นทั้งการบริจาคในคลังเลือด 

และหนวยเคลื่อนที่นอกสถานที่  โดยเกิดขึ้น ณ หนวยรับบริจาค

โลหิตเคลื่อนที่ รอยละ 84.27 สูงกวาการบริจาคโลหิตในคลังเลือด

ซึ่งพบรอยละ 15.73 อยางมีนัยสำาคัญทางสถิติ (p = 0.001) ทั้งนี้

เนื่องจากขอจำากัดของการตรวจสอบประวัติของผูบริจาคในการรับ

บริจาคนอกสถานที่และขอจำากัดในวิธีการคัดกรองผูบริจาคโลหิต 

ดังนั้นเพื่อลดความเสี่ยงของการบริการโลหิต จำาเปนตองพิจารณาหา

สาเหตุ และปรับปรุงแกไขระบบการจัดการ ตั้งแตการบันทึกขอมูลที่

แมนยำาใหเปนปจจุบัน ใหทันตอรอบการบริจาคครั้งตอไป การแจง

ผลและการใหคำาปรึกษาแกผูบริจาคโลหิตที่ตรวจพบการติดเชื้อทุก

รายอยางเหมาะสม เพื่อใหมีความเขาใจที่ถูกตองและตระหนักถึง

ผลลัพธโดยตรงที่จะเกิดขึ้นกับผูรับโลหิต  เพื่อประโยชนตอผูติดเชื้อ

และการบริการโลหิตที่เนนความสำาคัญเรื่องโลหิตที่ปลอดภัย การ

ตรวจสอบประวัติผูบริจาคโลหิตรายเกา จากฐานขอมูลที่เปนปจจุบัน

กอนรับบริจาคโลหิต ทั้งภายในสถานที่และภายนอกสถานที่ จะเปน

แนวทางสำาคัญ สำาหรับปองกันการบริจาคโลหิตซ้ำาจากผูที่เคยตรวจ
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พบการติดเชื้อแลว การกำาหนดแนวปฏิบัติในการตรวจสอบขอมูล 
ที่เหมาะสมมีประสิทธิภาพอยางเครงครัด จะสามารถปองกันการรับ
บริจาคโลหิตซ้ำาจากผูที่เคยตรวจพบการติดเชื้อมากอนได16  นอกจาก
นี้การบันทึกขอมูลผูบริจาคติดเชื้อในคอมพิวเตอรแบบพกพา หรือ
เอกสารบันทึกขอมูลผูบริจาคติดเชื้อที่เปนปจจุบันและสืบคนไดงาย 
จะชวยแกปญหานี้ไดในการรับบริจาคโลหิตนอกสถานที่ นำาไปสูการ
ลดคาใชจาย ลดเวลาการปฏิบัติงานที่สูญเปลา  และลดความเสี่ยง
ของการใหบริการโลหิตได ดังนั้น การบริหารขอมูลประวัติการบริจาค
โลหิตรวมกับการสรางความตระหนักเรื่องความปลอดภัยของโลหิต
บริจาค โดยการคัดกรองผูบริจาคโลหิตอยางมีประสิทธิภาพจะชวย 
ลดความเสี่ยงและเพิ่มความปลอดภัยของโลหิตบริจาคมากขึ้น 

สืบเนื่องจากผลการศึกษาที่ได ธนาคารเลือดไดพัฒนากระบวนการ
คัดกรองผูบริจาคโลหิตใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพื่อลดความเสี่ยง
และความสูญเปลาจากการรับบริจาคโลหิตซ้ำาจากผูบริจาคติดเชื้อ โดย 
กำาหนดเปนตัวชี้วัดคุณภาพตั้งแตป พ.ศ. พ.ศ. 2552 และจัดตั้งหนวย 
งานใหคำาปรึกษาแกผูบริจาคติดเชื้อในปเดียวกัน   นอกจากนี้เพื่อ
ลดการบริจาคโลหิตจากผูบริจาคติดเชื้อรายเกา ณ หนวยเคลื่อนที่
นอกสถานที่   ในป พ.ศ. 2554 ไดเพิ่มการตรวจสอบขอมูลจาก
เอกสารบันทึกขอมูลผูบริจาคติดเชื้อกอนรับบริจาคโลหิตอีกดวย 

อยางไรก็ตาม เปนที่ประจักษแลววาผูบริจาคโลหิตรายเกา มี
อัตราการติดเชื้อต่ำากวาผูบริจาคโลหิตครั้งแรก เนื่องจากถูกคัดกรอง
และตรวจทางหองปฏิบัติการจากการบริจาคโลหิตครั้งแรกไปแลว13-15 
การศึกษานี้บงชี้ใหเห็นวา ผูบริจาคโลหิตครั้งแรกกลุมอายุ 17-20 ป 
ซึ่งเปนกลุมที่บริจาคโลหิตมากที่สุด เปนจำานวนถึงรอยละ 40 ติด
เชื้อทุกชนิดต่ำาสุด (รูปที่ 4)  ดังนั้นการเพิ่มจำานวนผูบริจาคโลหิต
รายใหมจากกลุมวัยรุนอายุ 17-20 ป การรณรงคเพื่อเพิ่มผูบริจาค
โลหิตเพศหญิงซึ่งเสี่ยงตอการติดเชื้อต่ำากวาเพศชาย การใหความ
รูเกี่ยวกับความเสี่ยงและการปองกันการติดเชื้อแกประชาชน โดย
เฉพาะอยางยิ่งกลุมวัยรุน  รวมกับการพัฒนากระบวนการคัดเลือก
ผูบริจาคโลหิตใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น10 และเอาใจใส ดูแล 
สงเสริมสนับสนุนความรูในการรักษาสุขภาพผูบริจาคกลุมดังกลาว
เพื่อใหเปนผูบริจาคโลหิตประจำา จะทำาใหมีผูบริจาคความเสี่ยงต่ำา
ที่บริจาคโลหิตไดยาวนาน

กิตติกรรมประกาศ

ขอขอบคุณผูอำานวยการโรงพยาบาลกำาแพงเพชร ที่อนุญาต
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Abstract : Blood safety includes recruitment and retention of low risk donor with proper screening for infectious 

markers in donated blood. This retrospective study was carried out for surveillance and improvement of blood 

recruitment by analysis of infectious markers among blood donors at Kamphangphet Provincial Hospital, central 

part of Thailand. The prevalence of Human Immunodeficiency Virus (HIV), Hepatitis B Virus (HBV), Hepatitis C 

Virus (HCV) and syphilis infections detected in donated blood during 2005-2008 was calculated. The prevalence 

of infectious markers in accordance with sex, age and donation status of blood donors  were analyzed. There 

were 28,373 units of blood collected from 24,040 blood donors consisting of 59.15% male, 40.85% female, 39.25% 

first time and 60.74% repeat blood donors.   The average prevalence of HIV, HBV, HCV and syphilis infections 

in the three years period were 0.26%, 2.36%, 0.71%, and 0.44%, respectively.  The highest prevalence of HIV 

(0.39%), HBV (3.05%) and HCV (1.12%) infections  were demonstrated in 2008.  Male blood donors had higher 

prevalence than female for all of 4 markers. The higher prevalence of HIV, HBV and HCV infections was found 

in first time compared to repeat blood donors. Among first time blood donors, the young age group (17-20 years) 

donors showed the lowest prevalence of HIV, HBV and HCV infections. In addition, blood collected from previous 

positive infected blood donors was found accumulative increasing, mostly at mobile sites. This study revealed that 

trends of HIV, HBV and HCV infections among Kampangphet blood donors seemed to be increased. Extensive 

recruiting and retaining of young blood donors would expand lower risk donation for a long term. The effort to 

recruit and retain female donors which is lower risk  would also be encourage. Pre blood donation counseling 

including blood donor inform consent should be intensively implemented in all of first time and repeat donation.  

Post donation counseling for infected blood donors is necessary for care and prevention of disease transmission.  

For improving safe blood recruitment and cost effectiveness, the up-to-date data system with efficient process 

management especially for post-donation counseling and consistent pre-donation checking for previous infection 

record of repeat blood donor is important for avoiding repeat donation from previous positive infected donors. 
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