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โลหิตและผลิตภัณฑจากโลหิตเปนโอสถวิเศษจากธรรมชาติที่

นำามาใชรักษาตอชีวิตผูปวย แมจะเปนวิธีการที่ใหผลดีใชมานาน 

แตก็พบอาการไมพึงประสงคที่สอบสวนไดวาเปนผลจากการไดรับ

โลหิตหรือสวนประกอบโลหิตหรือผลิตภัณฑที่เตรียมจากพลาสมา  

ประเด็นสำาคัญที่ไดรับความสนใจ คือการศึกษาพัฒนาเทคนิคและ

กระบวนการเพื่อลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น คือ ปองกันปฏิกิริยาที่

เกิดจากการไมเขากันของแอนติเจนหมูเลือดและปองกันการติดเชื้อ

ที่ติดตอทางเลือด  ซึ่งโดยกระบวนการและเทคโนโลยีในปจจุบัน 

ทำาใหคาดหวังวาความเสี่ยงจากการไดรับเลือดควรจะเปนศูนย

เชื้อที่ติดตอทางเลือดพบไดทั้งเชื้อแบคทีเรีย ไวรัส และปรสิต 

เชื้อที่ตรวจพบจากการตรวจคัดกรองในโลหิตบริจาคที่ปฏิบัติเปนงาน

ประจำาทั่วไป คือ ซิฟลิส มาลาเรีย ตับอักเสบบี เอชไอวี และตับอักเสบ

ซี เนื่องจากการเพาะเลี้ยงแยกเชื้อไวรัสทำาไดยากตองใชสัตวทดลอง

หรือเซลลมีชีวิตและใชเวลาทดสอบนาน การวินิจฉัยการติดเชื้อไวรัส

ดวยวิธีเพาะเลี้ยงจึงไมอาจนำามาใชในการตรวจกรองโลหิต  ในปจจุบัน 

นี้เทคนิคตรวจการติดเชื้อไวรัสไดพัฒนากาวหนามาก สามารถ

วินิจฉัยโดยการตรวจแอนติเจนและ/หรือแอนติบอดี และการ

ตรวจสวนจำาเพาะของกรดนิวคลิอิคของเชื้อ การตรวจคัดกรอง

โลหิตดวยเทคนิคใหมทำาใหการติดตอเชื้อไวรัสทางเลือดลดลง

จนความเสี่ยงใกลเปนศูนย

การติดเช้ือแบคทีเรียทางเลือดพบนอยกวาการติดเช้ือไวรัส

ทางเลือด เมื่อใชเลือดที่ผานการตรวจกรองเชื้อไวรัส จึงพบการ

ติดเชื้อแบคทีเรียหลังรับเลือดไดบอยกวา โดยเฉพาะการติดเชื้อ

แบคทีเรียหลังไดรับเกล็ดเลือดและเม็ดเลือดแดง การติดเชื้อแบค

ทีเรียทำาใหเกิดปฏิกิริยาไมพึงประสงคที่กออันตรายรุนแรงแกผูปวย 

จึงจำาเปนตองศึกษาพัฒนากระบวนการคัดเลือกผูบริจาค การเจาะ

เก็บ และเทคนิคตรวจหาเชื้อเพื่อลดความเสี่ยง 

การบริการโลหิตในทองถิ่นหางไกล ซึ่งไมมีระบบสาธารณูปโภค 

และขาดแคลนทรัพยากร หรือในภาวะภัยพิบัติหรือสงคราม รวมทั้ง

การกลายพันธุของเชื้อเดิมหรือการติดเชื้ออุบัติใหม  เปนอุปสรรค 

ตอการตรวจกรองโลหิตเพื่อลดความเสี่ยงตอการติดเชื้อที่ติดตอเมื่อ

ไดรับเลือด  การศึกษาวิจัยพัฒนาเทคนิคการทำาลายเชื้อจุลชีพในเลือด

และสวนประกอบของเลือดโดยสารเคมี (pathogen inactivation)

จึงเปนความคาดหวัง แตก็ยังไมสามารถนำามาใชไดทุกกรณี   การ 

สรางเครือขายระบบเฝาระวังปฏิกิริยาไมพึงประสงคของงานบริการ

โลหิต (haemovigilance)ในระดับโรงพยาบาล ระดับประเทศ และ

ระดับนานาชาติจึงมีความจำาเปนอยางยิ่ง เพื่อรับรูปญหา วิจัยและ

พัฒนากระบวนการและเทคนิคเพื่อแกปญหา และประเมินความ

คุมคาของวิธีที่ธนาคารเลือดนำามาใชในการลดความเสี่ยง

ไวรัสติดตอทางเลือด

เชื้อไวรัสที่มีเทคนิคตรวจกรองใชในงานบริการโลหิตของ

ประเทศไทยเวลานี้ คือ human immunodeficiency virus 

1 และ 2 (HIV-1, HIV-2), hepatitis C virus (HCV) และ 

hepatitis B virus (HBV)

HBV เปนไวรัสตัวแรกที่ตรวจกรอง ระยะแรกธนาคารเลือด

ตรวจหา hepatitis B surface antigen (HBsAg) ดวยวิธี 

counter-immunoelectrophoresis (CIEP) โดยใช anti-HBs 

จาก pooled human sera ปจจุบันตรวจกรอง HBsAg ดวย

เทคนิค ELISA หรือ chemiluminescence ท่ีมีความไวและความ

จำาเพาะสูง  ใช anti-HBs ท่ีเปน monoclonal antibody การติดเช้ือ 

HBV มีระยะท่ีเช้ืออยูในเลือดสามารถติดตอได แตไมสามารถตรวจพบ 

HBsAg เพราะมีระดับต่ำา เรียกวา window period ซ่ึงมี 2 ระยะ คือ 

ระยะ early acute และระยะ immune active chronic  การตรวจ 

HBV-DNA ดวยวิธี nucleic acid amplification technology 

(NAT) จึงชวยลด window period ได  แตปญหาที่พบในขณะนี้ 

คือ เลือดบริจาคบางหนวยตรวจพบ HBV-DNA แตตรวจไมพบ 

HBsAg เรียกวา occult HBV infection เลือดบางหนวยตรวจ

พบ HBsAg แตไมพบ HBV-DNA ดังนั้นการตรวจกรองเลือด

บริจาคจึงจำาเปนตองตรวจทั้ง HBsAg และ HBV-DNA  ปจจุบัน 

มีวัคซีน HBV ผูรับเลือดเปนประจำาที่ไมมีแอนติบอดี จึงควรไดรับ

การฉีดวัคซีนปองกัน

บทบรรณาธิการ
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HCV เปนไวรัสท่ีพบติดตอทางเลือดไดบอย ผูติดเช้ือ HCV สวน

ใหญไมแสดงอาการเฉียบพลันแตเปนโรคตับอักเสบเรื้อรังตามมา  

มีบางรายแสดงอาการตับอักเสบรุนแรง  การคนพบ HCV ทำาโดย

ใชเทคนิคการตรวจหาสารพันธุกรรมและแปลรหัสเปนโปรตีนของ

ไวรัส  ชุดการตรวจหา anti-HCV มีความไวและความจำาเพาะแตก

ตางไดมาก ปจจุบันน้ำายา ELISA ที่ใชตรวจ anti-HCV มีความไว

สูง แตมีขอที่ตองระวัง คือ ระยะ window period กอนตรวจพบ

แอนติบอดีประมาณ 70 วัน ถาตรวจ HCV RNA โดยวิธี NAT 

พบระยะ window period ประมาณ 12 วัน  ปจจุบันมีชุดตรวจ 

combined antibody/ antigen ชวยลดระยะ window period 

โดยวิธี serology  แตน้ำายาที่ใชขณะนี้ใหผลไวนอยกวาวิธี NAT

สำาหรับ HIV นั้น เทคนิคการตรวจการติดเชื้อ HIV มีการ 

พัฒนาอยางรวดเร็ว การตรวจ anti-HIV ดวยวิธี ELISA เริ่ม

ตั้งแตป พ.ศ.2528 และพัฒนาอยางตอเนื่องเพื่อใหมีความไวและ

ความจำาเพาะสูง ตอมาไดพัฒนาเทคนิคการตรวจ HIV Ag รวมดวย 

มีชุดตรวจ combined antibody/ antigen test และชุดตรวจ

หา HIV-RNA โดยวิธี NAT การตรวจดวยน้ำายา anti-HIV รุนที่

สาม จะมี window period ประมาณ 22 วัน แตเมื่อตรวจดวยวิธี 

NAT โดยใช minipool จะพบ window period ประมาณ 11 วัน

ชุดตรวจ NAT ท่ีใชตรวจกรองโลหิตโดยเคร่ืองอัตโนมัติตรวจ 

HIV-RNA, HCV-RNA และ HBV-DNA พรอมกัน ดังน้ันเม่ือ

พบวาใหผลบวก จึงตองนำามาตรวจแยกชนิดวาเกิดจากเชื้อใด

เชื้อไวรัสที่ติดตอทางเลือดชนิดอื่นๆ ไดแก West Nile virus 

(WNV), human T cell lymphotropic viruses I และ II 

(HTLV-I/II), cytomegalovirus (CMV), human herpes virus 

8 (HHV-8), parvovirus B19 (PV-B19)  เชื้อไวรัสตับอักเสบอื่น

ที่อาจติดตอไดทางเลือด คือ hepatitis G virus (HGV), TT-

virus และ SEN virus นอกจากนี้มีรายงานพบการติดตอของ 

hepatitis A virus (HAV) และ hepatitis E virus (HEV) ดวย

เชื้อไวรัสที่กอโรคระบาดอุบัติใหมที่มีความเสี่ยงตอการติดตอ

ทางเลือด ไดแก corona virus ทำาใหเกิดโรคระบบทางเดินหายใจ

รุนแรง (SARS-CoV) และไขหวัดนก (H5N1 influenza A virus)

เทคนิคการตรวจเชื้อไวรัสเหลานี้ ทำาไดโดยการตรวจ NAT 

แตไมคุมคาที่จะนำามาตรวจกรองโลหิตบริจาคทุกราย จึงพิจารณา

ตรวจเฉพาะราย

พรีออนติดตอทางเลือด

ในป พ.ศ. 2539 ถึง 2542 มีรายงานผูปวย variant Creutzfeldt-

Jakob Disease (vCJD) ติดตอทางเลือดในประเทศอังกฤษ เชื้อ

ตนเหตุจัดอยูในกลุมพรีออน (prion) พบผูปวย 3 ราย สืบสวน

ไดวาติดจากผูบริจาคโลหิตโดยไดรับเม็ดเลือดแดงที่ไมไดแยกเม็ด

เลือดขาว ผูบริจาคโลหิต 2 รายมีอาการ vCJD หลังบริจาค 40 

และ 21 เดือน ตามลำาดับ สวนผูปวยมีระยะฟกตัว 6.5 ถึง 7.8 ป 

ผูบริจาคโลหิตรายที่ 3 มีอาการ vCJD หลังบริจาค 18 เดือน และ

ผูปวยเสียชีวิตหลังไดรับเม็ดเลือดแดง 5 ป โดยยังไมแสดงอาการ

ของโรคแตตรวจพบโปรตีนผิดปกติ (abnormal prion protein) 

ในมามและเนื้อเยื่อน้ำาเหลือง หลังจากนั้นไมพบรายงานผูปวยที่ติด

จากการไดรับเลือด

แบคทีเรียติดตอทางเลือด

การตรวจกรองโลหิตเพื่อลดความเสี่ยงจากการติดเช้ือซิฟลิส

ไดเริ่มมานาน หลังจากป พ.ศ. 2526 ไมมีรายงานการติดเชื้อซิฟลิส

จากการไดรับเลือด ซึ่งอาจเปนผลจากกระบวนการเจาะเก็บ วิธีการ

ใหเลือดและวิธีตรวจกรองเปลี่ยนไป การศึกษาเบื้องตนในผูบริจาค

เลือดคนไทยโดยใชเทคนิค polymerase chain reaction ตรวจ

ไมพบ DNA ของเชื้อ Treponema pallidum ในเลือดบริจาคที่

ตรวจ antibody พบผลบวกยืนยันโดยวิธี chemiluminescence, 

immunochromatography, Venereal research laboratory 

(VDRL), Treponema pallidum haemagglutination test 

(TPHA), Treponema pallidum particle agglutination test 

(TPPA), Fluorescent treponemal antibody absorbed test 

for syphilis (FTA-ABS)

เชื้อแบคทีเรียติดตอทางเลือดอาจเปนเชื้อที่อยูบริเวณผิวหนัง

ตำาแหนงเจาะเลือด เชื้ออยูในเลือดผูบริจาค หรือเชื้อที่อยูในบรรยากาศ

แวดลอม เครื่องมือเครื่องใช และภาชนะบรรจุ เชื้อที่มีรายงานการ 

ติดตอทางเลือด ไดแก Yersinia enterocolitica, Pseudomonas 

spp, Serratia spp, Klebsiella spp, Staphylococcus spp, 

Escherichia coli, Bacillus spp, Salmonella spp, Streptococcus 

spp, Enterobacter spp และเชื้ออื่นๆ

การติดเชื้อแบคทีเรียในถุงเกล็ดเลือดพบไดบอยกวาสวนประกอบ

ของโลหิตชนิดอื่น เนื่องจากกระบวนการจัดเก็บ การรวมเกล็ดเลือด

จากผูบริจาคหลายราย และการเก็บที่อุณหภูมิหอง จึงเหมาะกับ

การเจริญและเพิ่มจำานวนของเชื้อ การติดเชื้อแบคทีเรียในถุงเม็ด

เลือดแดงซึ่งเก็บในตูเย็นพบไดนอยกวา การติดเชื้อ Yersinia 

enterocolitica ในถุงเม็ดเลือดแดง เกิดจากการมีเชื้อในกระแส

เลือดผูบริจาคที่ไมแสดงอาการ เชื้อเติบโตไดดีในบรรยากาศที่มี 

citrate และ iron

การลดความเสี่ยงจากการเจาะเก็บทำาไดโดยการทำาความสะอาด

ผิวหนัง ใชน้ำายาฆาเชื้อและวิธีเช็ดผิวหนังที่ถูกตอง หลีกเลี่ยงไมเจาะ

ตำาแหนงที่มีรอยแผลเปน แยกเลือดที่ผานเข็ม 30-40 มล.แรกลง

ในกระเปาะที่จะนำาไปตรวจทาง serology และ NAT
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การเพาะเลี้ยงเชื้อแบคทีเรียในเลือดเปนวิธีมาตรฐาน การเพาะ

เลี้ยงเชื้อดวยวิธี automated blood culture จะบอกผลไดไว

ขึ้น ควรเพาะเลี้ยงเชื้อในเกล็ดเลือดหลังเจาะเก็บแลว 1-2 วัน และ

ใชปริมาณตัวอยางตรวจมากพอ วิธีนี้ทำาไดในหองปฏิบัติการที่มี

ความพรอม คาใชจายสูงและตองแบงตัวอยางตรวจจากถุงเลือด

วิธีทางอิมมูนที่พัฒนาเปนวิธีตรวจหาแอนติเจนของเชื้อแบคทีเรีย คือ 

lateral flow immunochromatography โดยใช gold-conjugated 

antibody ตอ lipoteichoic acid ของ gram-positive bacteria 

และ antibody ตอ lipopolysaccharide ของ gram-negative 

bacteria เมื่อทำาการทดสอบหยดตัวอยางบนแผน strip ที่มีจุด

ของ conjugated antibodies ถามีเชื้อแบคทีเรียในถุงเลือดจะ

เห็นจุดสีปรากฏขึ้น บอกไดวาพบเชื้อ gram-positive หรือ gram-

negative วิธีนี้ใชเวลาทดสอบประมาณ 20 นาที แตมีความไวและ

ความจำาเพาะต่ำา ตองพัฒนาตอไป

วิธีที่กำาลังพัฒนาคือ วิธี immunoassay ในถาด 96 หลุม 

ใชแอนติบอดีตอ peptidoglycan ของแบคทีเรียทั้ง gram-positive 

และ gram-negative ใชเวลาทดสอบประมาณ 1 ชั่วโมง วิธีนี้มีความ

ไวและความจำาเพาะใกลเคียงกับวิธี immunochromatography

การตรวจแบคทีเรียวิธี NAT ทำาโดย amplified สวน 16s 

ribosomal RNA ซึ่งเปนสวนที่พบในแบคทีเรียทุกชนิด วิธีนี้ใชรวม 

กับเครื่องกึ่งอัตโนมัติ ใชเวลาประมาณ 60-90 นาที แตความไว

และความจำาเพาะยังมีขอจำากัด

วิธีรวดเร็วที่นำามาใชกอนใหเกล็ดเลือด ไดแก การตรวจดูการ

หมุนวนของเกล็ดเลือดเมื่อคว่ำาถุง การวัด pH และ glucose โดย 

dipstick แตวิธีเหลานี้ใหผลบวกเมื่อมีแบคทีเรียจำานวนมาก

ปรสิตติดตอทางเลือด

ปรสิตติดตอทางเลือดที่สำาคัญ คือ มาลาเรีย จากเชื้อ Plasmodium 

falciparum, vivax, malariae และ ovale ความเสี่ยงในการติด

เชื้อมาลาเรียหลังไดรับเลือดพบในกรณีผูบริจาคหรือผูที่พำานักหรือ

เดินทางมาจากถิ่นระบาด การตรวจหาเชื้อมาลาเรียทำาไดโดยการยอม

สี แตมีความไวต่ำา จึงมีการพัฒนาตรวจหาแอนติบอดีและตรวจ

หา DNA รวมดวย

ปรสิตอื่นๆ ที่มีรายงานติดตอทางเลือดได คือ Trypanosoma 

cruzi, Babesia microti และ Leishmania donovani ปรสิต

เหลานี้ในธรรมชาติติดตอโดยมีแมลงเปนพาหะ

การทำาลายเชื้อติดตอทางเลือด

วิธีที่ใชทำาลายเชื้อในเลือด คือ วิธี phytochemical treatment 

ทำาโดยผสมสารเคมีกับเลือดหรือสวนประกอบของเลือด และนำา

ไปผานแสง

สารเคมีที่ใชทำาลายเชื้อไวรัสและแบคทีเรียหลายชนิด คือ 

methylene blue (MB) และ solvent detergent (SD) สาร 

MB จะจับรวมตัวกับ nucleic acid ของเชื้อ เมื่อนำาไปผาน

แสง (visible light) มีผลให nucleic acid เกิด cross-linked 

ทำาใหเชื้อหมดฤทธิ์  สาร MB ไดผลในการทำาลายเชื้อในพลาสมาที่

เปน single unit แตไมสามารถทำาลายเชื้อที่อยูในเซลล และมีผล

ลดประสิทธิภาพของปจจัยเลือดแข็งตัว  สำาหรับสาร SD ออกฤทธิ์

โดยการสลาย envelope ของเชื้อ จึงไมทำาลายเชื้อที่ไมมี envelope 

สาร SD ทำาลายเชื้อในพลาสมาที่เปน small pool และมีผลลด

ประสิทธิภาพของปจจัยเลือดแข็งตัว สวนสาร amotosalen HCl 

(S 59) เปน synthetic psoralen เมื่อผานแสง ultraviolet A 

ทำาใหเกิด permanent cross-linked ของ nucleic acid วิธี

นี้อยูระหวางการวิจัยทางคลินิก บริษัทผูผลิตแสดงผลทดลองวา 

สามารถทำาลายเชื้อไวรัส แบคทีเรีย และปรสิตที่อยูในเกล็ดเลือด 

และ fresh frozen plasma

สรุป

ในปจจุบัน ธนาคารเลือดพยายามที่จะทำาใหเลือด สวนประกอบ 

และผลิตภัณฑจากเลือดปลอดภัยสูงสุด ลดความเสี่ยงจากเชื้อติด

ตอทางเลือด โดยการคัดเลือกผูบริจาค ถามประวัติเสี่ยงตอการ 

ติดเชื้อเพื่อคัดออก ควบคุมคุณภาพในกระบวนการเจาะเก็บ ใชวิธี

ตรวจกรองที่มีความไวและความจำาเพาะสูง พัฒนาวิธีการทำาลาย

เชื้อ แนะนำาการใชเลือดเมื่อมีขอบงชี้ และจัดระบบเฝาระวัง 

ปฏิกิริยาไมพึงประสงคหลังไดรับโลหิตเพื่อนำามาวิเคราะห วิจัย และ

พัฒนาเทคนิคและกระบวนการอยางตอเนื่องใหมีมาตรฐานสูงขึ้น
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