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ปจจุบันความปลอดภัยของผูปวยในการรับโลหิตอยูในระดับที่

ดีขึ้นมากเนื่องจากความกาวหนาในการพัฒนาดานเทคนิคการตรวจ

คัดกรองเชื้อที่ติดตอทางการรับโลหิต (transfusion transmitted 

infections) ไดแก ซิฟลิส ไวรัสเอดส ไวรัสตับอักเสบบี และไวรัส

ตับอักเสบซีดวยวิธีทาง serological test และ nucleic acid 

test (NAT) ประกอบกับการคัดเลือกผูบริจาคโลหิต (donor 

selection) ที่ไดมาตรฐาน และการสงเสริมใหมีผูบริจาคโลหิต 

ประจำาดวยความสมัครใจและไมหวังสิ่งตอบแทน (regular voluntary 

non-remunerated blood donor) นอกจากนี้ยังมีวิธีการตางๆ 

ที่ชวยเพิ่มความปลอดภัยของโลหิตใหสูงขึ้นอีกซึ่งรวมไปถึงการทำา 

universal leukoreduction เพื่อลดการเกิดอาการขางเคียงจาก

การรับโลหิต การทำา pathogen inactivation การพัฒนาและหา

วิธีการตรวจเชื้อตัวใหมๆ และการจัดทำาระบบ haemovigilance

การปนเปอนของเชื้อแบคทีเรียในโลหิต

โดยปกติโลหิตที่ไดรับบริจาคสวนหนึ่งจะมีการปนเปอนของ

เชื้อแบคทีเรีย (bacterial contamination) ซึ่งอาจมีแหลงของ

การปนเปอนมาจาก

- เชื้อแบคทีเรียที่บริเวณผิวหนังของผูบริจาคโลหิต (skin 

surface contamination)

- เชื้อแบคทีเรียที่อยูในผิวหนังที่ถูกเจาะ (phlebotomy core) 

หลุดเขาไปในถุงพรอมกับโลหิต 

- เชื้อแบคทีเรียที่อยูในกระแสโลหิตของผูบริจาคโลหิต (donor 

bacteremia)

- เชื้อแบคทีเรียจากผูทำาการเจาะเก็บโลหิตซึ่งมีอยูบริเวณมือ

และเสื้อผาที่ทำาความสะอาดไมไดมาตรฐาน

- วัสดุอุปกรณ ภาชนะตางๆ ที่ใชในกระบวนการรับบริจาคโลหิต

- สิ่งแวดลอมในการบริจาคโลหิต

โลหิตและสวนประกอบโลหิตที่มีการปนเปอนทำาใหผูปวยมี

ความเสี่ยงในการติดเชื้อแบคทีเรียจากการรับโลหิตเพิ่มมาก

ขึ้น ซึ่งหากอาการติดเชื้อรุนแรงผูปวยก็อาจถึงแกชีวิตไดจึงถือ

เปนปญหาสำาคัญอยางหนึ่งในเวชศาสตรงานบริการโลหิต ทั้งนี้

เนื่องจากการตรวจเชื้อแบคทีเรียในโลหิตตองอาศัยระยะเวลาใน

การตรวจนานหลายวันและไมสามารถรอผลตรวจไดเนื่องจากจะ

ทำาใหสวนประกอบโลหิตมีอายุสั้นลง มีคุณภาพดอยลงหรือหมด

อายุ เชน เกล็ดเลือดที่มีอายุเพียง 5 วัน ไมเหมือนการตรวจเชื้อ

ไวรัสที่ใชระยะเวลาตรวจไมนาน สามารถทราบผลไดภายใน 1 วัน 

จึงสามารถกักกันสวนประกอบโลหิตเอาไวและรอผลการตรวจ 

คัดกรองเชื้อไวรัสกอนจายใหผูปวยได

ในสหรัฐอเมริกามีรายงานพบการปนเปอนของเชื้อแบคทีเรีย

ใน platelet concentrates (PCs) ประมาณ 1 ใน 2,000 ยูนิต 

และเปนสาเหตุของอาการปวยและถึงแกชีวิตถึง 150 รายตอป 

นอกจากนี้ยังมีรายงานเรื่องนี้ทั้งในแคนาดา ยุโรป ญี่ปุน ฮองกง 

ฯลฯ ในขณะที่การพัฒนาใหญๆ มุงไปที่การปองกันการติดเชื้อไวรัส 

แตแบคทีเรียไดกลายมาเปนสาเหตุใหญที่ทำาใหเกิดอันตรายตอผูรับ

โลหิต ในนิวซีแลนดพบ Yersinia contamination ของ Red Blood 

Cells (RBCs) 1 ใน 65,000 ยูนิต พบอัตราตาย 1 ใน 104,000 

ยูนิตของโลหิตที่ใหแกผูปวย การติดเชื้อแบคทีเรียจาก RBCs มัก

เกิดขึ้นรุนแรงและรวดเร็ว เริ่มตนดวยอาการ sepsis และมากกวา 

รอยละ 60 ทำาใหถึงแกชีวิตและเปนภาระของโรงพยาบาลอยางมาก  ทำาใหถึงแกชีวิตและเปนภาระของโรงพยาบาลอยางมาก ทำาใหถึงแกชีวิตและเปนภาระของโรงพยาบาลอยางมาก 

เชน โรงพยาบาลแหงหนึ่งในสหรัฐอเมริกาซึ่งมีผูปวยเสียชีวิตจาก 

Yersinia infection จากการรับโลหิต ตองจายเงินใหผูฟองรอง 

5.6 ลานดอลลารรวมทั้งคาใชจายจำานวนหลายลานดอลลารในลานดอลลารรวมทั้งคาใชจายจำานวนหลายลานดอลลารใน

โรงพยาบาลเองอีกดวย ปญหาที่คอนขางรายแรงคือการปนเปอน

เชื้อแบคทีเรียของ PCs ซึ่งอยูในอัตรา 1 ใน 2,950 ของโลหิต

จากผูบริจาคโลหิตทั่วไป และพบ 1 ใน 2,062 ของโลหิตที่เจาะ

เก็บดวยวิธี apheresis มีรายงานผูปวยเสียชีวิตจากสาเหตุการ

ปนเปอนแบคทีเรียของ PCs ตอ FDA สหรัฐอเมริกาในชวง 22 

ป (1987-1991) จำานวน 51 รายจาก pathogens หลายชนิด แตเชื้อ

ที่เปนสาเหตุที่พบมากที่สุดคือ Staphylococcus aureus (รอยละ 

17.3) Klebsiella pneumoniae (รอยละ 17.3) และ Senatia 

marcescens (รอยละ 15.4)1

ในประเทศบราซิล มีการศึกษาความถี่ของการปนเปอนเชื้อ

แบคทีเรียใน blood components จำานวน 12,727 ยูนิตระหวาง 

มิถุนายน 2004 ถึงธันวาคม 2009 โดยแบงเปน RBCs รอยละ 

52.37 PCs รอยละ 33.74 PCs apheresis รอยละ 8.9 washed 

บทความพิเศษ

การใชถุงบรรจุโลหิตที่มีDiversionpouch
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RBCs รอยละ 2.15 leucocyte reduced RBCs รอยละ 2.09 

reconstituted whole blood รอยละ 0.75 ผลการศึกษาพบวามี 

14 ยูนิตที่ใหผลบวก หลังการตรวจยืนยันพบวามี 7 ยูนิตที่เปน 

ผลบวกแทจริง (truly-positive) การตรวจชี้บงชนิดแบคทีเรียโดย

วิธี culture-based พบวาเปนเชื้อ Staphylococcus epidermidis 

4 ยูนิต Micrococcus luteus 1 ยูนิต Bacillus sp 1 ยูนิตและ 

Enterococcus fecalis 1ยูนิต2

ขอมูลอุบัติการณการปนเปอนของเชื้อแบคทีเรียใน cellular blood 

components จากการศึกษาตางๆ กอนป 2003 ที่ไดมีผูรวบรวม

ไว (ตารางที่ 1) แสดงใหเห็นวา PCs ที่เตรียมจาก whole blood 

นั้นมีอัตราการปนเปอนเฉลี่ย 50.6 ยูนิตใน 100,000 ยูนิต สวน 

PCs ที่เตรียมโดยวิธี apheresis มีอัตราการปนเปอนเฉลี่ย 61.2 

ยูนิตใน 100,000 ยูนิต และ RBCs มีอัตราการปนเปอนเฉลี่ย 5.2 

ยูนิตใน 100,000 ยูนิต สรุปคาเฉลี่ยการปนเปอนของเชื้อแบคทีเรีย

ใน cellular blood components ทั้ง 3 ชนิดคือ 41.9 ยูนิตใน 

100,000 ยูนิต3

เทคนิคการแยกโลหิตสวนแรก(Diversionofthefirstpart

oftheblood)3

เทคนิคการแยกเอาโลหิตบริจาคสวนแรกออกนั้นมีการศึกษามา

ตั้งแตป 1995 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อปองกันเชื้อจุลชีพที่ผิวหนัง

ของผูบริจาคโลหิตปนเปอนเขาไปในถุงเก็บโลหิต (collection bag)3 

มาตรฐาน AABB ก็ไดระบุเอาไววาหากมีการเตรียม PCs จากโลหิต

ที่เจาะเก็บควรใชถุงเก็บโลหิตที่มี diversion pouch ซึ่งจะชวยลด

อัตราการปนเปอนของเชื้อแบคทีเรียใน blood components ที่

เตรียมไดถึงรอยละ 504

ภาพที่ 1 แสดงตัวอยางถุงบรรจุโลหิตชนิด 3 ถุง (triple bag) 

ที่มีถุงแยกสำาหรับเก็บตัวอยางโลหิต (sample diversion pouch) 

ซึ่ง diversion pouch นี้จะผลิตมาเปนชุดติดกับสายถุงบรรจุ

โลหิตโดยอยูบริเวณระหวางเข็มเจาะโลหิตและ collection bag 

เมื่อทำาการแทงเข็มเจาะโลหิตแลว โลหิตสวนแรกจะไหลเขามายัง 

diversion pouch กอนในปริมาตรประมาณ 30-50 มิลลิลิตร 

(มล.) แลวแตการออกแบบของผูผลิตถุงบรรจุโลหิตและความตอง

การนำาโลหิตไปตรวจ จากนั้น clamp ปดสายเพื่อปองกันการไหล

ยอนกลับของโลหิตใน diversion pouch แลวจึงหัก breakable 

valve เพื่อปลอยใหโลหิตสวนตอมาไหลเขา collection bag ที่

มีน้ำายากันโลหิตแข็ง (anticoagulant) บรรจุอยูตามกระบวนการ

ปกติ จากนั้นทำาการแบงโลหิตที่อยูใน diversion pouch ใสหลอด

สุญญากาศ (vacuum tube) ผานทาง sampling port เพื่อนำา

ไปใชในการตรวจทางหองปฏิบัติการ การเก็บตัวอยางโลหิตลง

หลอดนี้จะเปนระบบปด (closed system) จึงชวยลดอัตราการ

ปนเปอนของตัวอยางโลหิตที่เก็บดวยวิธีดั้งเดิมโดยการใชกรรไกร

ตัดสายถุงโลหิตแลวเก็บตัวอยางโลหิตใสหลอดที่เปนระบบเปด 

(open system) ได

ตารางที่ 2 แสดงขอมูลสรุปจากการศึกษาตางๆ ระหวางป 1995 

ถึง 2003 โดยแสดงปริมาตรโลหิตสวนแรกที่แยกออกและเปอรเซ็นต 

การปนเปอนของเชื้อแบคทีเรียในสวนประกอบโลหิตที่ลดลง

Olthuis และคณะเปนกลุมแรกที่ศึกษาวิจัยในป 1995 โดย

ผลการศึกษาชี้ใหเห็นวาโลหิต 10 มล. แรกที่เก็บในชวงตนของการ

ทำา plasmapheresis แบบ open system จะพบการปนเปอน 

Table1  Prevalence of bacterial contamination of cellular blood components recorded in studies before 20033

Typeofbloodcomponent Reference Yearof

publication

Numberof

positiveunits

Numberofunits

tested

Prevalenceper

100,000units

Plateletsfromwholeblood Barrett BB 1993 1 4,272 23.4
Yomtovian R 1993 6 14,481 41.4
Chiu EKW 1994 10 21,503 46.5
Blajchman MA 1994 16 31,610 50.6
Leiby DA 1997 4 4,995 80.1
Blajchman MA 1997 7 10,065 69.5

Total 44 86,926 50.6

Plateletsfromapheresis Blajchman MA 1992 14 6,055 231.2
Barrett BB 1993 5 17,928 27.9
Yomtovian R 1993 0 2,476 0.0
Dzieczkowski JS 1995 1 5,197 19.2
AuBuchon JP 2002 1 2,678 37.3

Total 21 34,334 61.2

Redbloodcellconcentrates Barrett BB 1993 1 31,385 3.2
Dzieczkowski JS 1995 1 7,080 14.1

Total 2 38,465 5.2

Overalltotal 67 159,725 41.9
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ของเชื้อแบคทีเรียไดมากกวาโลหิตที่เก็บ 10 มล. ตอมา และหาก

ทำาการแยกเอาโลหิต 10 มล. แรกของการบริจาคออกจะสามารถ 

ชวยลดอัตราการปนเปอนเชื้อแบคทีเรียไดถึงรอยละ 88

ป 2001 Cecile Bruneau’s group ในฝรั่งเศสไดเผยแพร 

ผลการศึกษาแบบ multicentre study ดวยถุงเก็บโลหิตที่มีการ

พัฒนาขึ้นใหมโดย Maco Pharma โดยเสริมถุง satellite bag 

ที่มีความจุ 15 มล. จำานวน 2 ใบเขาไปใน collection line โดย

มีวัตถุประสงคเพื่อเปรียบเทียบอัตราการปนเปอนเชื้อแบคทีเรียใน

โลหิต 15 มล. แรกและ 15 มล. ตอมา ผูศึกษาอธิบายวาการแยก

เอาโลหิตบริจาค 15 มล. แรกออกจะชวยลดจำานวนยูนิตของโลหิต

ที่มีการปนเปอนเชื้อแบคทีเรียไดรอยละ 72 และหากนำาโลหิตสวน

แรก 30 มล. ไปใชในการตรวจตางๆ ก็จะชวยลด bacterial load 

ภายในถุง whole blood ได

มีผูศึกษาการใชเทคนิคการแยกโลหิตบริจาคสวนแรกออกเพื่อ

ลดอัตราการปนเปอนเชื้อแบคทีเรียใน PCs ที่เตรียมจาก buffy 

coat (BC) pools โดยการศึกษาของ Schneider’s group ใน

ฝรั่งเศสในป 2002 พบวาสามารถลดอัตราการปนเปอนไดรอยละ 

58 เชนเดียวกับการศึกษาในเนเธอรแลนดโดย Bos และคณะที่

พบวาสามารถลดอัตราการปนเปอนไดรอยละ 53 อีกการศึกษาหนึ่ง

ในเนเธอรแลนดซึ่งใชถุงบรรจุโลหิตที่มี diversion bag แยกเอา

โลหิต 20 มล. แรกออกพบวาสามารถลดอัตราการปนเปอนจาก 

รอยละ 1 เหลือเพียงรอยละ 0.4 หรือลดลงรอยละ 60

Table2 Reduction of the percentage of bacterial contamination of blood components achieved with different 

volumes of diversion in studies from 1995 to 20073

Reference Yearof

publication

Country Productionprocedure/

bloodcomponentanalysed

Volumeof

diversion(mL)

Reductionof

contaminationofthe

bloodcomponents(%)

Olthuis H 1995 The Netherlands Plasmapheresis 10 88 
Bruneau C 2001 France Whole blood 15 (+15) 72 
Schneider T 2002 France PC from BC pools Not stated 58 
Bos H 2002 The Netherlands PC from BC pools 10 53 
Yedema T 2003 The Netherlands PC from BC pools 20 60 
de Korte D 2002 The Netherlands Whole blood 10 40 
McDonald CP 2004 United Kingdom Whole blood 20 47 
Robillard P 2005 Canada PC from whole blood 40 90 
de Korte D 2007 The Netherlands PC from BC pools 20-30 49 
Eder AF 2007 USA Platelets from apheresis 40-50 47 

PC = platelet concentrates; BC = buffy coat

Figure1  Configuration of triple blood bag with sample diversion pouch
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การศึกษาแบบ prospective clinical study ใน multicentre 
โดย Dirk de Korte’s group ในเนเธอรแลนดซึ่งตีพิมพในป 
2002 ชี้ใหเห็นวาการแยกเอาโลหิตบริจาค 10 มล. แรกออกชวยลด
เปอรเซ็นตการปนเปอนเชื้อแบคทีเรียใน whole blood ไดอยางมี 
นัยสำาคัญโดยลดลงถึงรอยละ 40 เมื่อเทียบกับยูนิตที่เจาะเก็บโดย
ไมไดใชเทคนิคนี้ และยังมีอัตราการปนเปอนของเชื้อ staphylococcal 
ลดลงอยางมีนัยสำาคัญ (จากรอยละ 0.14 เหลือรอยละ 0.03, p<0.02) 
จากผลการศึกษาตางๆ ในเนเธอรแลนดจึงมีการกำาหนดใหตอง
แยกโลหิตบริจาค 20-30 มล. แรกออก (โดยนำาไปใชในการตรวจ
ตางๆ สำาหรับยูนิตนั้นๆ) ทั้งในการรับบริจาค whole blood และ 
apheresis ตั้งแตวันที่ 1 กรกฎาคม 2004 ซึ่งสงผลใหสามารถลด
อัตราการปนเปอนเชื้อแบคทีเรียใน PCs ที่เตรียมจาก BC pools 
ไดถึงรอยละ 59

การศึกษาแบบ prospective ของ McDonald ในสหราช
อาณาจักรในป 2004 พบวาการแยกโลหิตบริจาค 20 มล. แรก
ออกสามารถลดอัตราการปนเปอนเชื้อแบคทีเรียใน whole blood 
ไดรอยละ 47

ใน Canada ไดเริ่มใชเทคนิคการแยกโลหิตบริจาค 40 มล. 
แรกออกตั้งแตเดือนกุมภาพันธ 2003 Robillard รายงานขอมูลที่
วิเคราะหจาก local haemovigilance system วาในป 2004 อัตรา
การปนเปอนเชื้อแบคทีเรียใน PCs ที่เตรียมจาก whole blood 
ลดลงอยางมีนัยสำาคัญ (p = 0.005) ถึงรอยละ 90 ซึ่งจากรายงาน 
ขอมูลในปตอๆ มาก็ไมพบวามี PCs (ทั้งที่เตรียมจาก whole blood 
และ apheresis) มีการปนเปอนของเชื้อแบคทีเรีย

การศึกษาหนึ่งในสหรัฐอเมริกา PCs จาก apheresis ที่เตรียม
โดย single-needle cell separators มีอัตราการปนเปอนเชื้อแบคที
เรียนอยกวาการเตรียมโดย double-needle separators รอยละ 47 
ซึ่งอัตราการปนเปอนที่นอยกวานั้นเนื่องมาจาก configuration ของ 
cell separators ที่แตกตางกัน โดยใน double-needle separators 
นั้นตัวอยางสงตรวจจะไดจาก reinfusion line ทำาใหไมมีการแยก
โลหิตสวนแรกออกไป แตในแบบ single-needle separators 
โลหิตสวนแรก 40-50 มล. จะถูกนำาออกไปจาก collection line 
จึงชวยปองกันไมใหโลหิตสวนนี้ไปปนเปอนใน collection kit และ
สวนประกอบโลหิตที่เตรียม

ในประเทศญี่ปุนมีการศึกษาระหวางเดือนกรกฎาคม 2004 ถึง
มกราคม 2006 พบวาการเจาะเก็บ whole blood แบบ conventional 
method มีการปนเปอนของเชื้อแบคทีเรีย 7 ยูนิตใน 2,967 ยูนิต 
(คิดเปนรอยละ 0.24) ในขณะที่การแยกเอาโลหิตบริจาค 30 มล. 
แรกออกจะพบอัตราการปนเปอนลดลงเหลือ 2 ยูนิตใน 2,890 ยูนิต 
(คิดเปนรอยละ 0.07) และเมื่อพิสูจนชนิดของเชื้อที่ปนเปอนพบวา 
6 ยูนิตใน 9 ยูนิตเปน Propionibacterium acnes5

สรุป

ผูปวยที่ไดรับโลหิตโดยทั่วไปจะมีโอกาสติดเชื้อแบคทีเรียที่
ปนเปอนจากผิวหนังของผูบริจาคโลหิตทำาใหเกิดคาใชจายในการ
รักษาพยาบาลตอเนื่องตามมา และหากอาการรุนแรงอาจถึงขั้น
ทำาใหผูปวยเสียชีวิตได นอกเหนือจากการทำาความสะอาดผิวหนัง
ผูบริจาคโลหิตแลว ยังสามารถลดความเสี่ยงของการปนเปอนเชื้อ
แบคทีเรียไดโดยใชเทคนิคการแยกโลหิตบริจาคประมาณ 30-50 
มล. แรกมาไวใน sample diversion pouch ที่ประกอบอยูใน
ชุดถุงบรรจุโลหิต ซึ่งจะชวยลดอัตราการปนเปอนของเชื้อแบคทีเรีย
โดยอาจลดลงไดมากถึงรอยละ 90

โลหิตสวนแรกที่เก็บลงใน diversion pouch ยังสามารถ
แบงใสหลอดสุญญากาศที่เปนระบบปดเพื่อนำามาใชตรวจทางหอง
ปฏิบัติการได ซึ่งชวยลดอัตราการปนเปอนของตัวอยางโลหิตที่เก็บ
ดวยวิธีดั้งเดิมโดยการใชกรรไกรตัดสายถุงโลหิตแลวเก็บตัวอยาง
โลหิตใสหลอดที่เปนระบบเปด ดังนั้นคาใชจายในการใชถุง diversion 
pouch จึงนาจะเปนตนทุนที่นอยกวาเมื่อเทียบกับคาใชจายในการ
รักษาพยาบาลผูปวยที่ติดเชื้อจากการรับโลหิตรวมถึงประโยชนดาน 
อื่นๆ ที่จะไดรับ เชน ชวยลดการเกิดผลบวกในการตรวจทางหอง
ปฏิบัติการของตัวอยางโลหิตที่ปนเปอนเชื้อของผูบริจาคอื่น (carry-
over) ลดระยะเวลาการทำางานของพยาบาลในกระบวนการรับบริจาค
โลหิตซึ่งจะทำาใหพยาบาลมีเวลาที่จะดูแลผูบริจาคโลหิตไดอยางมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น การใชถุงบรรจุโลหิตที่มี diversion pouch 
จึงนับเปนอีกเทคโนโลยีหนึ่งในงานบริการโลหิตที่จะชวยเพิ่มคุณภาพ
และความปลอดภัยของสวนประกอบโลหิตชนิดตางๆ เพื่อใหเกิด
ประโยชนตอผูปวยอยางสูงสุด
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