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การเฝาระวังอาการแทรกซอนที่พบหลังจากการบริจาคโลหิต 

เปนเรื่องสำาคัญที่ตองนำามาใชในการพัฒนาอยางตอเนื่องสำาหรับ

กระบวนการการรับบริจาคโลหิต ทุกหนวยงานที่ใหบริการพึงจัด

ทำาอยางสม่ำาเสมอ  โดยมีการวิเคราะหและใชประโยชนจากขอมูล  

รวมทั้งเปรียบเทียบผลการเฝาระวังกับสถาบันอื่นที่ใชเปนมาตรฐาน

อางอิง (benchmark) ดังนั้นควรทำาความเขาใจในการแยกประเภท  

ความหมายของอาการตางๆ และคำาศัพทเฉพาะที่ใชเรียกกันอยูทั่วไป

ในรายงาน เพื่อเปรียบเทียบไดถูกตองตรงตามวัตถุประสงค  บทความ

นี้จึงขอเสนอลักษณะเฉพาะของการแยกประเภทอาการแทรกซอน 

(Description of Categories) จัดทำาเปนมาตรฐานตามแบบของ 

Standard for Surveillance of Complications Related to 

Blood Donation โดย Working Group on Complication 

Related to Blood Donation โดย International Society of 

Blood Transfusion, Working Party on Haemovigilance 

และ European Haemovigilance Network, 2008

การแยกประเภทลักษณะอาการแทรกซอนที่พบหลังจากการ

บริจาคโลหิต

A. อาการเฉพาะที่(localsymptoms)

A1. อาการแทรกซอนที่มีเลือดออกนอกหลอดเลือด ไดแก 

กอนเลือดขังในรางกาย (haematoma) การแทงเข็มเขาหลอด

เลือดแดง (arterial puncture) และเลือดออกภายหลัง (delayed 

bleeding)

Haematomaเกิดจากมีเลือดซึมออกนอกหลอดเลือด

อยูในเนื้อเยื่อ อวัยวะ หรือชองวางภายในรางกาย  อาการสำาคัญ 

คือ มีรอยช้ำาเขียวปนมวง บวม และมีอาการปวดเฉพาะที่ตรงรอยซ้ำา

Haematoma เปนอาการแทรกซอนที่เกิดไดบอยเปน 

อันดับสองรองจากอาการเปนลม  เกิดจากเลือดซึมออกจากหลอด

เลือดตามรอยเข็มที่แทงเขาไป เลือดแข็งตัวอยูในเนื้อเยื่อรอบๆ หลอด

เลือด ถามีเลือดออกมากจะเกิดเปนกอน  กอน haematoma อาจ

กดเนื้อเยื่อและอวัยวะใกลเคียงบริเวณนั้น  ถากดเสนประสาท จะ

เกิดอาการปวดแผกระจายลงไปที่แขนสวนปลายและมือ และอาจ

มีอาการเจ็บแปลบๆ และเสียว ถากอนเลือดขังอยูบริเวณดานหนา

ในชั้นลึกลงไปของแขนระหวางกลามเนื้อและเอ็น  จะไมคอยเห็น

อาการบวมเพราะกอนเลือดอยูลึก แตจะมีแรงกดเพิ่มขึ้นรอบๆ

ไดงาย  เกิดอาการแทรกซอนตอเสนประสาท และเกิดกลุมอาการ 

ที่เรียกวา compartment syndrome* ซึ่งพบไดบอยวา มีสาเหตุ

จาก haematoma 

Arterial puncture เปนการแทงเข็มเจาะโลหิตเขา

ไปในหลอดเลือดแดงที่ชื่อวา brachial artery หรือแขนงใดแขนง

หนึ่งของหลอดเลือดแดงนี้ อาการสำาคัญ คือ มีอาการปวดเล็กนอย

บริเวณขอศอก     ผูเจาะเลือดสังเกตเห็นสีของเลือดแดงสดกวา

เลือดที่เจาะจากหลอดเลือดดำา เข็มอาจขยับเล็กนอยตามจังหวะของ

ชีพจร มองเห็นเลือดไหลเขาไปในถุงเก็บโลหิตพุงแรงและเปนจังหวะ

ตามชีพจร เลือดจะเต็มถุงในเวลารวดเร็ว 

การเจาะเลือดจากหลอดเลือดแดง มีความเส่ียงท่ีจะ

เกิด haematoma ขนาดใหญเพิ่มขึ้น ทำาใหเกิด compartment 

syndrome และอาจทำาใหเกิด brachial artery pseudoaneurysm 

หรือ arterio-venous fistula

Delayedbleeding การมีเลือดออกใหมจากรอยเจาะ

เดิมหลังจากเสร็จสิ้นการบริจาคโลหิต  และผูบริจาคไดออกจาก

สถานที่บริจาคโลหิตไปแลว

A2. อาการแทรกซอนที่มีลักษณะเฉพาะที่สำาคัญคืออาการ

ปวด สาเหตุไดแก การรบกวนเสนประสาท (nerve irritation) เสน

ประสาทบาดเจ็บ (nerve injury) เอ็นบาดเจ็บ (tendon injury) 

และอาการปวดแขน (painful arm)

บทบรรณาธิการ

มาตรฐานการเฝาระวังภาวะแทรกซอนที่เกี่ยวกับการบริจาคโลหิต

StandardforSurveillanceofComplicationsRelatedtoBloodDonation

พิมลเชี่ยวศิลป
ศูนยบริการโลหิตแหงชาติ สภากาชาดไทย

*Compartment Syndrome คือ ภาวะที่มีการเพิ่มความดันในชองตางๆ ของรางกาย ซึ่งมีเนื้อที่จำากัด ในกรณีนี้คือ บริเวณ antecubital fossa อยูตรง

พับแขนดานหนาของขอศอก เปนตำาแหนงที่เจาะเลือดผูบริจาค ความดันที่เพิ่มขึ้นเกิดจากกอนเลือดที่ขังอยู (haematoma) ภายใตบริเวณนั้นและอาจมี

ขนาดเพิ่มขึ้นไดถาเลือดยังออกไมหยุด กอนเลือดที่ขังอยูนี้ทำาใหความดันในชองดังกลาวเพิ่มขึ้น และจะไปกดเสนประสาท หลอดเลือด หลอดน้ำาเหลือง 

กลามเนื้อ และเนื้อเยื่อรอบๆ บริเวณนั้น ทำาใหเกิดเนื้อตายจากการขาดออคซิเจนได
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Nerveirritation อาการเจ็บเสียวที่เกิดจากการรบกวน

เสนประสาท อาการสำาคัญ คือ มีอาการเสียวแปลบๆ ซึ่งอาจไมเห็น 

haematoma ในขณะนั้น อาการจะไมเกิดทันทีที่แทงเข็มเขาไป 

แตเกิดเมื่อกอน haematoma มีขนาดใหญขึ้นและกดเนื้อเยื่อ

รอบๆ รวมทั้งเสนประสาทบริเวณนั้น

Nerve injury มีการบาดเจ็บของเสนประสาท ใน

ขณะแทงเข็มเขาไปหรือดึงเข็มออก อาการสำาคัญ คือ ปวดระบม 

ปวดมาก และปวดราว อาการเกิดทันทีเมื่อแทงเข็มเขาไปหรือตอน

ถอดเข็มออก

Tendon injury เกิดการฉีกขาดของเอ็นจากเข็มที่

แทงเขาไป อาการสำาคัญ คือ เจ็บปวดมากเฉพาะที่แตไมราวไปที่

อื่น  อาการเกิดทันทีที่แทงเข็มเขาไป

Painfularmปวดมากเฉพาะที่และปวดราวแขนขางที่

แทงเข็มเจาะเลือด อาการเกิดขึ้นหลังบริจาคแลวเปนชั่วโมงๆ แตไมมี

อาการเหมือนกับกลุมอื่นที่ไดอธิบายไวขางตน

A3. อาการแทรกซอนอื่นๆที่เกิดเฉพาะที่ไดแก หลอดเลือด

อักเสบ (thrombophlebitis) และอาการแพเฉพาะที่ (local allergy)

Thrombophlebitis หลอดเลือดอักเสบ เกิดรวมกับ

ลิ่มเลือดแข็งตัว (clot) ในหลอดเลือด อาการสำาคัญ คือ ปวดบวม

แดงรอนเฉพาะที่ ถา thrombophlebitis เกิดกับหลอดเลือดที่

อยูตื้นใกลผิวหนัง (superficial) จะมีลักษณะเปนลำาแข็งและ

เจ็บ หากเปน thrombophlebitis ที่เกิดกับหลอดเลือดที่อยูลึก

ลงไป (deep vein) จะเกิดอาการเจ็บปวดรุนแรงมากกวา และ

อาจมีอาการไขรวมดวย

Allergy(local) อาการแพเฉพาะที่ อาการแพที่เกิด

ที่ผิวหนัง ตรงบริเวณที่เข็มเจาะ เกิดจากสารที่กอใหเกิดภูมิแพ 

(allergen) ที่อยูในน้ำายาฆาเชื้อเพื่อทำาความสะอาดผิวหนัง หรือ 

allergen จากเข็มที่ใชเจาะเก็บโลหิต หรือแพพลาสเตอร  อาการ

สำาคัญ คือ ผื่น บวม และคันตรงบริเวณเจาะเก็บโลหิต

B. อาการแทรกซอนที่เกิดทั่วรางกาย(generalizedsymptoms)

Vasovagal reaction อาการสำาคัญ ไดแก รูสึกไมสบาย 

และออนเพลีย มีอาการวิตกกังวล มึนงงและคลื่นไสอาเจียน 

หนาซีดเผือด หายใจเร็วและแรง เปนลม (faint) หมดสติ และชัก 

อาการเหลานี้เกิดจากระบบประสาทอัตโนวัติ (autonomic nervous 

system) และถูกกระตุนตอดวย psychological factors และ

ปริมาณของโลหิตที่เจาะออก ซึ่งสัมพันธกับปริมาณโลหิตใน 

รางกาย ภาวะแทรกซอนชนิดนี้พบไดบอยที่สุดในการบริจาคโลหิต 

สวนใหญมีอาการเพียงเล็กนอย เปนความรูสึกไมสบาย และออน

เพลีย รวมกับมีอาการวิตกกังวล มึนงงและคลื่นไสอาเจียน แตบาง

รายอาจมีอาการรุนแรง หมดสติ และอาจพบอาการชักหรือกลั้น 

ปสสาวะและอุจจาระไมได 

ภาวะแทรกซอนที่รุนแรง คือ อุบัติเหตุที่เกิดกับผูบริจาคที่เปน

ลมหมดสติหลังออกไปจากสถานที่บริจาคโลหิตแลว เพื่อที่จะใหลง

ทะเบียนไดถูกตอง จึงไดแบง vasovagal reactions ออกเปน

Immediatevasovagalreaction ปฏิกิริยานี้เกิดเร็ว อาการ

เกิดกอนที่ผูบริจาคจะออกจากสถานที่บริจาคโลหิต

Immediatevasovagalreactionwithinjury ปฏิกิริยานี้

เกิดเร็วรวมกับมีการบาดเจ็บ ผูบริจาคมีการบาดเจ็บที่เกิดจากเปน

ลมหมดสติแลวลมลง หรือประสบอุบัติเหตุแบบอื่นๆในขณะที่เปน

ลมหมดสติ กอนที่จะออกจากสถานที่บริจาคโลหิต

Delayedvasovagalreaction ปฏิกิริยานี้เกิดลาชา  อาการ

เกิดหลังจากผูบริจาคไดออกจากสถานที่บริจาคโลหิตแลว

Delayedvasovagalreactionwithinjury  ปฏิกิริยานี้

เกิดลาชา และมีการบาดเจ็บรวมดวย เกิดบาดเจ็บจากการลมลง

หรืออุบัติเหตุในผูบริจาคที่เปนลมหมดสติหลังจากไดออกจากสถาน

ที่บริจาคโลหิตแลว

C. อาการแทรกซอนที่เกี่ยวกับการบริจาคเฉพาะสวนประกอบ

ของเลือด(apheresis)

Citratereaction มีอาการชารอบปาก มือจีบเกร็งเนื่องจาก

ไดรับ citrate ในปริมาณมากจากกระบวนการทำา apheresis

Haemolysis เม็ดเลือดแดงแตกในหลอดเลือด เปน mechanical 

haemolysis มีการเจาะโลหิตจากรางกายผานสายไปหมุนเวียนอยูใน

เครื่องปนเพื่อแยกสวนโลหิต  แรงเหวี่ยงอาจทำาใหเม็ดเลือดแดง

แตก เกิด haemolysis ได

Generalizedallergicreaction ปฏิกิริยาแพที่เกิดในระบบ

ตางๆ ทั่วรางกาย

Airembolism มีฟองอากาศเขาไปในกระแสโลหิตในระหวางการ

ทำา apheresis เกิดจากมีอากาศรั่วซึมเขาไปในชุดที่ใชทำา apheresis

D. อาการอื่นๆที่เกี่ยวกับการบริจาคโลหิต

ระดับของความรุนแรง(grading)และสาเหตุของภาวะแทรกซอน

ระดับของความรุนแรง แบงเปน สองระดับคือ รุนแรง(severe)

และไมรุนแรง(non-severe)

อาการแทรกซอนระดับรุนแรง คือ 

- ตองเขาอยูรับการรักษาในโรงพยาบาล 

- ตองมีปฏิบัติการเพื่อปองกันไมใหเกิดความเสียหายอยาง

ถาวร หรือ การทำางานของรางกายบกพรองไป

- ตองมีปฏิบัติการเพื่อปองกันการเสียชีวิต

อาการสำาคัญ ทำาใหเกิดสูญเสียความสามารถหรือสมรรถนะ

ในการทำางานอยางสำาคัญของรางกาย ตามหลังอาการแทรกซอน

จากการบริจาคโลหิต และอาการยังคงอยูมากกวาหนึ่งปหลังจาก
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การบริจาคโลหิต (long term morbidity)

การเสียชีวิต จากการบริจาคโลหิต การเสียชีวิตเปนอาการแทรก

ซอนที่รุนแรงที่สุดที่ตองสืบคนสาเหตุใหไดวาเปนอาการแทรกซอน

จากการบริจาคโลหิตหรือไม และพิจารณาตัดสินวาการเสียชีวิตนั้น 

อยูในเกณฑที่อาจเปนไปได (possibly) นาจะใช (probably) หรือ

ใชแนนอน (definitely)

อาการแทรกซอนระดับที่ไมรุนแรง แบงออกไดเปน อยางออน 

(mild) และปานกลาง (moderate) ไดแก

Haematoma ชนิดอยางออน มีอาการปวดหรือรูสึกขัดยอกเล็ก

นอยในระหวางกำาลังเจาะเลือดออก สวนชนิดปานกลาง เหมือนกับ

ชนิดอยางออน แตจะเจ็บเมื่อมีการใชแขนนั้นทำากิจวัตรประจำาวัน

Aterialpuncture ชนิดอยางออน ไมมีอาการหรือเจ็บเฉพาะ

ที่ ในระหวางเจาะเก็บโลหิต และไมมี haematoma สวน ชนิด

ปานกลาง มีอาการขัดๆ เฉพาะที่อยางตอเนื่อง หลังจากเจาะ

เก็บโลหิตเสร็จแลว

Painfularm ชนิดอยางออน มีอาการไมเกิน 2 สัปดาห ชนิด

ปานกลาง มีอาการนานกวา 2 สัปดาห แตไมเกิน 1 ป

Vasovagalreactionชนิดอยางออน มีอาการจากความรูสึก

ของผูบริจาคโลหิต แตตรวจไมพบความผิดปกติใดๆ เชน ออน

เพลีย เวียนศีรษะชนิดปานกลาง ตรวจพบความผิดปกติ เชน 

ชีพจรชา ความดันโลหิตตก

ความสัมพันธของภาวะแทรกซอนกับการบริจาคโลหิต(grading

ofimputabiility)

ภาวะแทรกซอนพบหลังจากการบริจาคโลหิตมีความสัมพันธกับ

การบริจาคโลหิต ในระดับตอไปนี้

ใชแนนอน (definite or certain) เมื่อมีหลักฐานสรุป

ไดวาใชโดยไมมีขอสงสัย

นาจะใช(probableorlikely) เมื่อหลักฐานชัดเจนวานาจะใช

อาจเปนไปได(possible): เมื่อหลักฐานไมสามารถชี้ชัดวามี

สาเหตุจากการบริจาคโลหิต หรือจากสาเหตุอื่น

ไมนาใชหรือสงสัย(unlikelyordoubtful) เม่ือหลักฐานช้ี

ชัดวาเปนภาวะแทรกซอนของสาเหตุอ่ืน 

ตัดทิ้งไปได(excluded) เมื่อมีหลักฐานสรุปโดยไมมีขอสงสัย

วาภาวะแทรกซอนเกิดจากสาเหตุอื่นที่ไมใชการบริจาคโลหิต

คำาแนะนำา ในการเปรียบเทียบขอมูลอาการแทรกซอนที่เกิดจาก

การบริจาคโลหิตระหวางประเทศ ใหคิดเฉพาะรายที่อาจเปนไปได 

(possible) นาจะใช (probable) หรือ ใชแนนอน (definite or 

certain) มาเปรียบเทียบกัน

คำาจำากัดความและขอสังเกต เกี่ยวกับ ประเด็น ที่จะ ใชสำาหรับ

อธิบาย ถึงคุณลักษณะ ของ ประเภท ตางๆ

สถานที่รับบริจาคโลหิต(donationsite) เปนพื้นที่ๆ เจาหนา

ที่สามารถสังเกตผูบริจาคโลหิตและรับผิดชอบในการดูแลผูบริจาค

โลหิตที่มีอาการแทรกซอน

Immediatecomplication เกิดภาวะแทรกซอนกอนผูบริจาค

ออกจากสถานที่รับบริจาคโลหิต

Delayed complication เกิดภาวะแทรกซอนภายหลังที่

ผูบริจาคไดออกไปจากสถานที่รับบริจาคโลหิตแลว

Bruiseและhaematoma ตางกันที่ bruise ไมบวม ไมแข็ง 

ในกรณีมีการเปลี่ยนสีของผิวหนังขนาดใหญ บริเวณที่เจาะ ใหนับ

เปน haematoma ดวย 
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