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บทนำ�

การใหโลหิตมีจุดประสงคเพื่อชวยชีวิตและรักษาอาการทาง

คลินิกของผูปวย แตในทางตรงกันขามผูปวยอาจมีความเสี่ยงที่จะ

เกิดปฏิกิริยาจากการรับโลหิตได  มีการประเมินความเสี่ยงที่จะเกิด

ปฏิกิริยาแบบเฉียบพลัน (acute transfusion reactions, ATRs) 

ไดถึงรอยละ 0.2-101-3 และมีอัตราเสียชีวิตประมาณ 1:250,000 

ยูนิต2  ดังนั้นเพื่อความปลอดภัยและลดความเสี่ยงที่จะเกิดแกผูปวย 

จึงไดมีการพัฒนาคุณภาพครอบคลุมหวงโซการบริการโลหิต (blood 

transfusion chain)  โดยประเทศตางๆ มีระบบเฝาระวังปฏิกิริยา

จากงานบริการโลหิต ไดแก ฝรั่งเศส ออสเตรีย อิตาลี เดนมารค 

สหรัฐอเมริกา และสิงคโปร เรียกวา Hemovigilance (HV) บาง

ประเทศใชชื่อเฉพาะ ไดแก สหราชอาณาจักร เรียกวา Serious 

Hazards of Transfusion (SHOT)   เนเธอรแลนด เรียกวา 

Transfusion Reactions in Patient (TRIP) และแคนาดา เรียก

วา Transfusion Transmitted Injuries Surveillance System 

(TTISS)   การรายงานสวนใหญเปนแบบสมัครใจ ยกเวนประเทศ

ฝรั่งเศส4  และสวิสเซอรแลนด5 มีกฏหมายบังคับใหรายงานอุบัติ- 

การณทุกราย จุดประสงคหลักของการพัฒนาระบบเฝาระวังการเกิด

ปฏิกิริยาจากการรับโลหิต เพื่อปรับปรุงระบบการรายงานอุบัติการณ 

การรวบรวม และวิเคราะหขอมูลนำาไปสูการแกไขปญหา และวาง

มาตรการปองกัน เพื่อพัฒนาระบบบริการโลหิตใหมีความปลอดภัย

มากที่สุด  แตอยางไรก็ตามยังพบวามีปญหาการตรวจสอบไมพบ

อาการโดยเฉพาะอยางยิ่งในผูปวยที่เกิดอาการเพียงเล็กนอย และ

การรายงานปฏิกิริยาจากการรับโลหิตยังต่ำากวาความเปนจริง6
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บริจาคโลหิตการเตรียมสวนประกอบโลหิตและกระบวนการใหโลหิตแกผูปวยสำาหรับติดตามดูแลผูปวยที่รับโลหิต การรายงานและ

การตรวจหาสาเหตุการเกิดปฏิกิริยา   ระบบเฝาระวังปฏิกิริยาจากการรับโลหิต จะชวยใหผูบริจาคโลหิตและผูปวยมีความปลอดภัย

ดังนั้นเปาหมายสำาคัญของระบบเฝาระวังปฏิกิริยาจากการรับโลหิตเพื่อปรับปรุงพัฒนาคุณภาพและมีความปลอดภัยจากการรับโลหิต

มากยิ่งขึ้น  วัตถุประสงค  เพื่อศึกษาอุบัติการณและชนิดของปฏิกิริยาจากการรับโลหิตในผูปวย โรงพยาบาลตำารวจ  วิธีก�รศึกษ�  

ศึกษาโดยเก็บขอมูลยอนหลังในกลุมผูปวยที่เกิดปฏิกิริยาจากการรับโลหิตในโรงพยาบาลตำารวจระหวางปพ.ศ.2549-2555รวมระยะ

เวลา7ปการประเมินผลและจำาแนกชนิดของปฏิกิริยาจากการรับโลหิตตามคำาจำากัดความที่เปนมาตรฐานผลก�รศึกษ�  ในชวงเวลา

ที่ทำาการศึกษาผูปวยจำานวน42,069รายไดรับโลหิตรวมทั้งหมด104,134ยูนิตมีผูปวยเกิดปฏิกิริยาจากการรับโลหิตจำานวน346

รายคิดเปนรอยละ0.82ของผูปวยทั้งหมดอาการที่พบมากที่สุดคือallergicreactionsรอยละ61.27รองลงมาคือfebrile

non-hemolytictransfusionreaction(FNHTR)รอยละ37.57สวนอาการอื่นๆที่พบนอยไดแกTransfusionAssociated

CirculatoryOverload(TACO)รอยละ0.87และhypertensionรอยละ0.29สรุป  จากการศึกษาพบปฏิกิริยาจากการรับโลหิต

รอยละ0.33ปฏิกิริยาสวนใหญที่พบไดแกallergicreactionsและFNHTRการใหความรูแกบุคลากรเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติ

ในการใหโลหิตทางคลินิกและการจัดการเมื่อผูปวยเกิดปฏิกิริยาจากการรับโลหิตเปนสิ่งจำาเปนสำาหรับบงชี้ความเสี่ยงจำาแนกชนิดและ

ใหการปองกันการเกิดปฏิกิริยาการรับโลหิตไดอยางเหมาะสม
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ในประเทศไทยมีการพัฒนาระบบ hemovigilance โดยคณะ

อนุกรรมการวิชาการในคณะกรรมการจัดหาและสงเสริมผูใหโลหิต

แหงสภากาชาดไทย ไดสำารวจขอมูลผลแทรกซอนจากการรับโลหิต

อยางตอเนื่องตั้งแตป พ.ศ. 2544-2551 โดยสงแบบสอบถามใหกับ

โรงพยาบาลทุกระดับที่มีการใหโลหิตแกผูปวย เปนการตอบแบบ 

สอบถามดวยความสมัครใจ  เพื่อรวบรวมขอมูลและใชเปนแหลง 

อางอิง นำาไปสูการแกไขและปองกันปญหาในภาพรวมของประเทศ แต 

อัตราการตอบแบบสอบถามประมาณรอยละ 20-40 เทานั้น4 ซึ่ง 

ขอมูลที่ไดอาจไมสะทอนความเปนจริงในประเทศไทย คณะอนุกรรมการ

วิชาการฯ จึงหยุดการดำาเนินการไป และเห็นวาควรเปนภารกิจระดับ 

ชาติ ซึ่งตองอาศัยความรวมมือจากทุกฝายที่เกี่ยวของ  ตอมา

ศูนยบริการโลหิตแหงชาติ สภากาชาดไทย ไดจัดตั้งคณะกรรมการ

เฝาระวังความปลอดภัยในการใหโลหิต เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 

พ.ศ. 2555 เพื่อสรางและพัฒนาระบบ hemovigilance และเพื่อ

ใหระบบบริการโลหิตของประเทศมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

โรงพยาบาลตำารวจ ไดรายงานการศึกษากลุมผูปวยที่เกิดปฏิกิริยา

จากการรับโลหิต ระหวางป พ.ศ. 2544-25487 เพื่อสะทอนปญหา

และนำาขอมูลมาใชเปนแนวทางการปรับปรุงระบบการใหโลหิตของ

โรงพยาบาล  ภายหลังการศึกษาไดมีการทบทวนแนวทางปฏิบัติ

ทั้งในสวนของธนาคารเลือด และการพยาบาล เพื่อลดความเสี่ยง

ของผูปวย และไดมีการปรับปรุงแบบฟอรมรายงาน transfusion 

reactions ใหละเอียด ชัดเจน และงายตอการรายงานมากขึ้น เพื่อ

กระตุนใหมีการรายงานผูปวยทุกรายที่เกิดปฏิกิริยาจากการรับโลหิต 

ดังนั้นจึงไดทำาการศึกษาขอมูลผูปวยของโรงพยาบาลตำารวจ ที่เกิด

ปฏิกิริยาจากการรับโลหิต ระหวางป พ.ศ. 2549-2555 รวมระยะ

เวลา 7 ป เพื่อประเมินความถี่และแนวโนมของการเกิดปฏิกิริยา

จากการรับโลหิต หลังจากการปรับปรุงแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวของ

กับงานบริการโลหิต

วิธีก�รศึกษ�

ศึกษาโดยการเก็บขอมูลแบบยอนหลัง (retrospective study) 

ในกลุมผูปวยที่เกิดปฏิกิริยาจากการรับโลหิตในโรงพยาบาลตำารวจ 

ระหวางเดือนมกราคม พ.ศ. 2549 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2555 

รวมระยะเวลา 7 ป โดยรวบรวมขอมูลการเกิดปฏิกิริยาจากการ

รับโลหิตที่สงตรวจหาสาเหตุพรอมรายงานการเกิดอาการมายัง

ธนาคารเลือด  และรวบรวมขอมูลชนิดสวนประกอบของโลหิตที่

ใหกับผูปวยในระยะเวลาที่ศึกษา การวิเคราะหขอมูลทางสถิติโดย

ใชโปรแกรม SPSS (IBM SPSS Statistics 20) การประเมินผล

และจำาแนกชนิดของปฏิกิริยาจากการรับโลหิตตามคำาจำากัดความ

ที่เปนมาตรฐาน ดังนี้

Allergic reactions:  หลังรับโลหิตมีอาการแพ ผื่นคันไมรุนแรง 

หยุดการใหโลหิต หรือให antihistamine อาการก็หายไป

Febrile non-hemolytic transfusion reactions (FNHTR): 

หลังรับโลหิตมีอาการไข หนาวสั่น sero-investigation DAT 

negative

Acute hemolytic transfusion reactions (AHTR):

หลังรับโลหิตทันทีถึง 4 ชั่วโมง มีอาการแนนหนาอก  ไข  หนาวสั่น 

ปสสาวะดำา  เสียดทอง  บางรายอาจมีความดันโลหิตตก และเลือด

ออกผิดปกติรวมดวย

Delayed hemolytic transfusion reactions (DHTR): 

อาการปรากฎหลังรับโลหิต 5-10 วัน มีอาการไข ซีดเหลือง บางครั้ง 

มี hemoglobinuria สวนใหญอาการไมรุนแรงถึงชีวิตหรือมีอาการ

ช็อก DIC ไตวาย

Anaphylactic reactions: อาการเกิดขึ้นรวดเร็วหลังรับโลหิต 

มีอาการหัวใจและหลอดเลือดลมเหลว ไมมีอาการไข

Transfusion-associated circulatory overload (TACO): 

การเกิดหัวใจลมเหลว หรือปอดบวมน้ำาจากการใหโลหิต

Transfusion-related acute lung injury (TRALI): มี 

อาการลมเหลวของระบบหายใจอยางรวดเร็ว ภายใน 1-4 ชั่วโมง 

หลังเริ่มตนใหโลหิต เอกซเรยปอดพบ diffuse opacity

ในชวงระยะเวลาศึกษาผลิตภัณฑโลหิตที่ผูปวยไดรับ ไดแก 

packed red cells (PRC), leukocyte poor packed red cells 

(LPRC), fresh frozen plasma (FFP), platelet concentrates 

(PC) และ cryoprecipitate

ผลก�รศึกษ�

ผลการศึกษาขอมูลผูปวยที่เกิดปฏิกิริยาจากการรับโลหิต ใน

โรงพยาบาลตำารวจ ระหวางป พ.ศ. 2549-2555 รวมระยะเวลา 

7 ป  ผูปวยจำานวน 42,069 ราย ไดรับโลหิตรวม 104,134 ยูนิต 

พบผูปวยเกิดปฏิกิริยาจากการรับโลหิต จำานวน 346 ราย (รอยละ 

0.82) แบงเปนผูปวยชาย 182 ราย (รอยละ 52.6) และผูปวย

หญิง 164 ราย (รอยละ 47.4)  อายุของผูปวยตั้งแต 11 ป ถึง 

95 ป อายุเฉลี่ย 56.5 ป  เมื่อจำาแนกตามรายปพบอัตราการเกิด

ปฏิกิริยาจากการรับโลหิต รอยละ 0.42, 0.40, 0.39, 0.41, 0.26, 

0.28 และ 0.21 ตามลำาดับ มีอัตราเฉลี่ยรอยละ 0.33 (Table 1)   

ปฏิกิริยาที่พบมากที่สุด คือ allergic reactions จำานวน 212 ราย 

คิดเปนรอยละ 61.27 เมื่อจำาแนกตามรายปมีจำานวน 38, 31, 34, 

41, 19, 28 และ 21 ราย ตามลำาดับ อาการที่พบมากเปนอันดับ

สอง คือ FNHTR จำาแนกตามรายปมี จำานวน 21, 25, 21, 12, 

17, 18 และ 16 ราย รวมทั้งหมด 130 ราย คิดเปนรอยละ 37.57  
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พบ TACO รวม 3 ราย คิดเปนรอยละ 0.87 และ hypertension 

พบ 1 ราย คิดเปนรอยละ 0.29 (Table 2) 

ผูปวยที่เกิดปฏิกิริยาจากการรับโลหิต จำานวน 346 ราย เมื่อ

จำาแนกตามชนิดของโลหิตที่ไดรับ พบวา เกิดจากการรับ PRC 

210 ราย (รอยละ 60.69)  จำาแนกเปน allergic reactions 110 

ราย (รอยละ 31.79)  FNHTR 98 ราย (รอยละ 28.32)  TACO 

1 ราย (รอยละ 0.29) และ hypertension 1 ราย (รอยละ 0.29)   

ผูปวยเกิดอาการจากการไดรับ FFP 101 ราย (รอยละ 29.19) 

จำาแนกเปน allergic reactions 77 ราย (รอยละ 22.25)  FNHTR 

23 ราย (รอยละ 6.65)  TACO 1 ราย (รอยละ 0.29)  ผูปวย

เกิดอาการหลังไดรับ LPRC 18 ราย (รอยละ 5.20) จำาแนกเปน 

allergic reactions 11 ราย (รอยละ 3.18)  FNHTR 6 ราย 

(รอยละ 1.73) และ TACO 1 ราย (รอยละ 0.29) และผูปวย

เกิดอาการจากการไดรับ PC 17 ราย (รอยละ 4.92) จำาแนกเปน 

allergic reactions 14 ราย (รอยละ 4.05) และ FNHTR 3 ราย 

(รอยละ 0.87) (Table 3)

เมื่อเปรียบเทียบผลการศึกษาการเกิดปฏิกิริยาจากการรับโลหิต 

ระหวางป พ.ศ. 2549-2555 กับผลการศึกษาในโรงพยาบาลตำารวจ

ครั้งกอน ระหวางป พ.ศ. 2544-2548 พบวาอัตราการเกิดปฏิกิริยา

ใกลเคียงกันรอยละ 0.33 และ 0.34 ตามลำาดับ ผลการศึกษาครั้ง

นี้พบ allergic reactions รอยละ 61.27 ลดลงจากเดิมเล็กนอย 

(รอยละ 62.8) เชนเดียวกับ TACO พบลดลงจากเดิมรอยละ 4.0 

เหลือรอยละ 0.87  สวน FNHTR พบมากขึ้นกวาเดิมจากรอยละ 

32.3 เพิ่มเปนรอยละ 37.57 (Figure 1) 

Table 1  Transfusion reactions reported during 2006-2012

Year
Number of blood components 

transfused (unit)

Number of transfusion 

reactions (case)

Occurrence of transfusion 

reactions (%)

2006 14,134 59 0.42
2007 13,900 56 0.40
2008 14,077 55 0.39
2009 13,400 55 0.41
2010 13,650 36 0.26
2011 16,615 46 0.28
2012 18,358 39 0.21

Total 104,134 346 0.33

Table 2  Distribution and frequency of all transfusion reactions during 2006-2012

Transfusion reactions 2006

(n = 59)

2007

(n = 56)

2008

(n = 55)

2009

(n = 55)

2010

(n = 36)

2011

(n = 46)

2012

(n = 39)

Total

(n = 346)

Frequency

(%)

Allergic reactions 38 31 34 41 19 28 21 212 61.27
FNHTR 21 25 21 12 17 18 16 130 37.57
TACO 0 0 0 1 0 0 2 3 0.87
Hypertension 0 0 0 1 0 0 0 1 0.29

FNHTR = Febrile Non Hemolytic Transfusion Reaction;   TACO = Transfusion Associated Circulatory Overload

Table 3  Number of transfusion reactions during 2006-2012 according to type of blood component transfused

Transfusion 

reactions

Type of blood products
Total

PRC LPRC FFP PC

n % n % n % n % n %

Allergic reactions 110 31.79 11 3.18 77 22.25 14 4.05 212 61.27
FNHTR 98 28.32 6 1.73 23 6.65 3 0.87 130 37.57
TACO 1 0.29 1 0.29 1 0.29 0 0 3 0.87
Hypertension 1 0.29 0 0 0 0 0 0 1 0.29

Total 210 60.69 18 5.20 101 29.19 17 4.92 346 100

n = number of cases



ผกาวรรณ  ชนะชัยสุวรรณ และ กิตติพงษ  สุวัฒนเดชา

J Hematol Transfus Med  Vol. 24  No. 4  October-December 2014

356

วิจ�รณ

จากผลการศึกษาผูปวยในโรงพยาบาลตำารวจ ระหวางป พ.ศ. 

2549-2555 พบอัตราการเกิดปฏิกิริยาจากการรับโลหิต รอยละ 

0.33 ใกลเคียงกับการศึกษาเมื่อป พ.ศ. 2544-2548 ที่พบรอยละ 

0.347 และสอดคลองกับรายงานของคงศักดิ์ อุไรรงค และชื่นฤทัย 

ยี่เขียน รายงานผูปวยในโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ 

ศรีราชา สภากาชาดไทย ระหวางป พ.ศ. 2545-2554 พบไดรอยละ 

0.329   จากการศึกษาในโรงพยาบาลตำารวจครั้งกอนเมื่อป พ.ศ. 

2544-2548 พบวาการรายงานปฏิกิริยาจากการรับโลหิตอาจต่ำากวา

ความเปนจริง เพราะจากการตรวจสอบขอมูลการรายงานระหวาง

ศูนยพัฒนาคุณภาพ และธนาคารเลือดของโรงพยาบาลตำารวจ พบวา

มีการรายงานจำานวน transfusion reactions โดยรวบรวมเปน

สถิติรายเดือนสงศูนยพัฒนาคุณภาพ ซึ่งมีผูปวยบางรายไมไดสง

รายงานใหธนาคารเลือดเพื่อตรวจสอบ  จึงไดขอความรวมมือจาก

หอผูปวยผานการประชุมพัฒนาระบบคุณภาพโรงพยาบาลใหรายงาน

ทุกรายที่เกิดปฏิกิริยา แตอยางไรก็ตามการรายงาน transfusion 

reactions ในการศึกษาครั้งนี้ก็นาจะต่ำากวาความเปนจริงเชนกัน  

เพราะยังพบวาผูปวยที่มีอาการเพียงเล็กนอยบางราย หอผูปวย 

ไมไดสงรายงาน transfusion reactions เพื่อตรวจสอบที่ธนาคาร

เลือด สอดคลองกับผลการประเมินในการศึกษาของหลายประเทศ

ที่พบวาการรายงานปฏิกิริยาจากการรับโลหิตยังต่ำากวาความเปน 

จริง5,6,10-12 และจากรายงาน hemovigilance ของประเทศสวิส- 

เซอรแลนดประเมินวามีการรายงานต่ำากวาความเปนจริงถึงรอยละ 505    

Allergic reactions พบมากที่สุด มีอัตราสวนของการเกิด 

อาการตอจำานวนโลหิตที่ผูปวยไดรับ 1:490 ยูนิต ใกลเคียงกับการ

ศึกษาเมื่อป พ.ศ. 2544-2548 ที่พบในอัตรา 1:460 ยูนิต7 และ

การศึกษาของคงศักดิ์ อุไรรงค และชื่นฤทัย ยี่เขียน ที่พบอัตรา 

1:400 ยูนิต9 แตมีอัตราสูงกวารายงาน Hemovigilance Thailand 

Annual report 2005-2008 ที่พบอัตรา 1:700 – 1:1,000 ยูนิต8   

อาการที่พบสวนใหญ คือ ผื่นคัน อาการไมรุนแรง (mild allergic 

reaction) ซึ่งมีสาเหตุจากโปรตีนในพลาสมาของผูบริจาค เมื่อผูปวย

ไดรับจะเขาไปจับกับ IgE บนผิว mast cell และกระตุนการปลอย 

histamine  เมื่อแพทยพบวาผูปวยเกิดผื่นคันจะหยุดการใหโลหิต 

และใหการรักษาดวย antihistamine  เนื่องจากอาการผื่นคันพบ

ไดบอยมีอัตราสูงถึง 1:33 - 1:100 ยูนิต6 จึงควรเนนการปองกัน

เพื่อลดความเสี่ยงของผูปวย โดยเฉพาะอยางยิ่งในผูปวยที่เคยเกิด 

ปฏิกิริยาจากการรับโลหิตมากอน โดยให antihistamine แก 

ผูปวยกอนใหโลหิต 30 นาที  จากการศึกษาครั้งนี้มีผูปวย 27 ราย 

ที่เคยเกิด allergic reactions จากการรับโลหิตมากอน แตผูปวย 

ไมไดรับ premedication กอนการรับโลหิต แตอยางไรก็ตามยัง

มีผูปวยที่เกิดอาการซ้ำาอีก ถึงแมจะไดรับ antihistamine กอน 

รับโลหิตแลว ในกรณีผูปวยเกิดอาการซ้ำาและรุนแรง ควรพิจารณา

ใหสวนประกอบของโลหิตที่ไมมีพลาสมาเจือปน  ในโรงพยาบาล

บางแหงอนุญาตใหโลหิตยูนิตนั้นตอไดในกรณีเกิดอาการไมรุนแรง

และผูปวยหายจากอาการภายหลังไดรับ antihistamine แตก็ควร

เฝาระวังอยางใกลชิด เนื่องจากมีรายงานที่บงชี้วาเมื่อเวลาผานไป 

allergic reactions จะมีอาการรุนแรงมากขึ้น13

FNHTR พบไดบอยเปนอันดับสอง มีอัตราสวนของการเกิด 

อาการตอจำานวนโลหิตที่ผูปวยไดรับ 1:800 ยูนิต ใกลเคียงกับ 

การศึกษาเมื่อป พ.ศ. 2544-2548 ที่พบ 1:900 ยูนิต7 และ 

Hemovigilance Thailand Annual report 2005-2008 พบ

อัตรา 1:800 – 1:1,000 ยูนิต8 แตมีอัตราสูงกวาการศึกษาของคงศักดิ์ 

อุไรรงค และชื่นฤทัย ยี่เขียน ในโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี 

ณ ศรีราชา สภากาชาดไทย ที่พบ 1:1,100 ยูนิต9  สวนใหญ FNHTR 

พบระหวางการใหโลหิต แตอาจพบไดภายใน 1-2 ชั่วโมงหลังจาก

ไดรับโลหิต ซึ่งพบไดในอัตรา 1:100 - 1:1,000  ยูนิต6  มีการ

ศึกษาของโรงพยาบาลหลายแหงพบวา เกิดปฏิกิริยาชนิด FNHTR 

มากที่สุด3, 14-18    FNHTR มีสาเหตุเกิดจากผูปวยมีแอนติบอดีตอ

เม็ดโลหิตขาวที่ปะปนอยูในสวนประกอบของโลหิต ทำาใหเกิดการ 

กระตุนและหลั่ง mediators มีผลทำาใหเกิดอาการไขและการอักเสบ 

Figure 1  Comparison of transfusion reactions in Police General Hospital between 2001-20057 and 2006-2012
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(mediators of fever and inflammation) สารเหลานี้ไดแก 

TNF-a, IL-1b และ IL-6 ซึ่งกลไกนี้เชื่อมโยงกับการใหเม็ดโลหิต

แดง19 และอีกกลไกหนึ่งคือการสะสมของ biological response 

modifiers (BRMs) ในระหวางการเก็บสวนประกอบของโลหิต ซึ่ง

เม็ดโลหิตขาวและเกล็ดโลหิตที่อยูในสวนประกอบของโลหิตจะ

หลั่งสาร cytokines, chemokines และสารตางๆ ที่เกิดจากการ 

กระตุนในระบบ complement19   จากกลไกเหลานี้ทำาใหผูปวยมี

ไขหนาวสั่นหลังรับโลหิต ซึ่งมีไขขึ้นสูงมากกวา 1 องศาเซลเซียส 

การปองกันการเกิด FNHTR โดยเฉพาะอยางยิ่งในผูปวยที่เคยเกิด

ปฏิกิริยาจากการรับโลหิตมากอน ควรไดรับ premedication โดย

ให antipyretic drugs เชน paracetamol, acetaminophen 

สวนรายที่มี severe rigor และ chills ควรให meperidine13  

ในการศึกษาครั้งนี้มีผูปวย 12 ราย ซึ่งเคยเกิดอาการไขจากการ

รับโลหิตมากอน แตไมไดรับ premedication กอนรับโลหิต  ถึง

แมวาการให premedication กอนใหโลหิต จะสามารถลดการ

เกิด FNHTR ได แตอาจทำาใหความสามารถในการตรวจจับอาการ 

แทรกซอนรุนแรงที่เกิดจากการรับโลหิตไดลดลง20   นอกจากการ 

ปองกันโดยให premedication แลว ผูปวยที่เคยเกิดอาการควร

ไดรับผลิตภัณฑโลหิตชนิด leukoreduction เชน leukocyte 

poor packed red cells (LPRC) หรือ prestorage filtered 

blood เชน leukocyte depleted packed red cells (LD.

PRC) เปนที่ยอมรับแลววา prestorage leukocyte reduction 

ใน apheresis platelets and RBCs21 ที่มีจำานวนเม็ดโลหิตขาว

ต่ำากวา 5x106 ยูนิต สามารถลดการเกิด FNHTR ไดอยางมีนัย

สำาคัญทางสถิติ16,18  จากการศึกษาครั้งนี้มีผูปวย 10 ราย เกิดอาการ

ไขซ้ำาจากการรับ PRC  ดังนั้น โรงพยาบาลตำารวจจึงมีนโยบาย

จะสำารองโลหิตชนิด LPRC ในสัดสวนที่มากขึ้น เพื่อลดการเกิด 

FNHTR  สวน PRC คงไวเฉพาะโลหิตบริจาคที่ไดจากผูบริจาค

มีน้ำาหนักระหวาง 45-50 กิโลกรัม แตอยางไรก็ตามพบวาผูปวย 

2 ราย เกิดอาการไขซ้ำาอีก ถึงแมจะเปลี่ยนใหโลหิตชนิด LPRC 

ซึ่งกรณีนี้ผูปวยควรไดรับผลิตภัณฑโลหิตชนิด LD. PRC เนื่องจาก

มีเม็ดโลหิตขาวที่ปะปนอยูในสวนประกอบของโลหิตนอยกวา LPRC

TACO พบในอัตรา 1:34,700 ยูนิต ซึ่งต่ำากวาการศึกษาเมื่อป 

พ.ศ. 2544-2548 ที่พบอัตรา 1:7,300 ยูนิต7 และการศึกษาของคง

ศักดิ์ อุไรรงค และชื่นฤทัย ที่พบ 1:20,000 ยูนิต9  กลุมเสี่ยงมัก

พบในเด็กเล็ก และผูปวยสูงอายุ โดยเฉพาะอายุมากกวา 70 ป จะ

มีความเสี่ยงสูงยิ่งขึ้น22   จากผลการศึกษาครั้งนี้ผูปวย 2 รายที่เกิด

อาการดังกลาว มีอายุมากกวา 70 ป นอกจากนี้ผูปวยวิกฤต โรค

หัวใจ และโรคไต รวมถึงผูปวยที่มีความทนลดลงตอภาวะที่มีปริมาณ

ของเหลวเพิ่มขึ้นในรางกาย ก็มีความเสี่ยงสูงมากขึ้นเชนกัน23-25  ตาม

รายงานของ Food and Drug Administration (FDA) ประเทศ

สหรัฐอเมริกา ระหวาง ป ค.ศ. 2009-2010 พบวา TACO เปน

สาเหตุสืบเนื่องที่ทำาใหผูปวยวิกฤตเสียชีวิต ซึ่งพบไดบอยเปนอันดับ 

สอง26  TACO ไมไดเปนปฏิกิริยาที่เกิดจากผลิตภัณฑโลหิตโดยตรง 

แตเปนผลที่เกิดจากการไดรับโลหิตแลวมีผลทำาใหปริมาณของเหลว

มากเกิน มีหลักฐานพิสูจนไดวาผูปวยหลายรายที่พบ TACO หลังรับ

โลหิตนั้น ผูปวยไดเกิดภาวะมีของเหลวในปริมาณที่มากเกินอยูกอน

แลวแตยังไมปรากฎอาการ27   ดังนั้นการประเมินภาวะเสี่ยง และ

การปองกันการเกิดอาการในผูปวยจึงเปนสิ่งสำาคัญ  ผูปวยที่มีภาวะ 

เสี่ยงควรไดรับยาขับปสสาวะกอนหรือขณะใหโลหิต และควรใหโลหิต

อยางชาๆ ไมเกิน 1 มิลลิลิตรตอนาที กรณีโลหิตในยูนิตนั้นมี 

ปริมาณมากตองใชเวลามากเกินกวา 4 ชั่วโมง ควรแบงเปนถุงเล็กๆ 

ในระบบปด13  จากการศึกษาครั้งนี้มีผูปวย 1 ราย ไดรับยาขับ 

ปสสาวะกอนรับโลหิตเปนการปองกันการเกิดอาการแลว แตก็ยัง

เกิดอาการขณะรับโลหิต    สวนผูปวยที่มีภาวะความดันโลหิตสูง

เกิดขึ้น 1 ราย อัตรา 1:104,000 ยูนิต เปนผูปวยหญิงอายุ 60 ป 

เขาพักรักษาในโรงพยาบาลดวยโรค endometrial hyperplasia 

with bleeding ไมเคยรับโลหิตมากอน หลังรับโลหิต 100 ซีซี 

ความดันโลหิตเพิ่มขึ้นจากเดิม 130/80 มิลลิเมตรปรอท เปน 170/90 

มิลลิเมตรปรอท โดยไมมีอาการอื่นรวมดวย แตจากเวชระเบียน

ของผูปวยพบวาไดรับสารน้ำา 5% D/N/2 และ 0.9% NSS อยาง 

ตอเนื่องเปนระยะเวลา 6 วันกอนการรับโลหิต รวมปริมาตร 12,000 

ซีซ ีเมื่อตรวจพบวามีความดันโลหิตสูงขึ้น จึงหยุดการใหโลหิตทันที 

ทำาใหไมเกิดอาการแทรกซอนที่รุนแรงตามมา 

การใหความรูแกบุคลากรทุกระดับที่เกี่ยวของกับการใหโลหิต

ผูปวย โดยใหความรูเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติในการใหโลหิตทางคลินิก 

(clinical blood transfusion practice) และการจัดการปฏิกิริยา

จากการรับโลหิต (management of transfusion reactions) เปน

สิ่งจำาเปน และควรกระตุนใหเกิดความตระหนักถึงความเสี่ยงที่จะ

เกิดกับผูปวย   มีการประเมินภาวะเสี่ยงและการปองกันการเกิด

ปฏิกิริยาจากการรับโลหิตอยางมีประสิทธิภาพ รวมถึงการตรวจจับ

เมื่อผูปวยเกิดอาการไดอยางทันที เพื่อลดการเกิดภาวะแทรกซอนที่

รุนแรงตอผูปวย  จากการศึกษาของโรงพยาบาลหลายแหงพบวา มี

การรายงานการเกิดปฏิกิริยาต่ำากวาความเปนจริง4-6,10-12  จึงควรมี

ระบบกระตุนใหมีการรายงานทุกรายถึงแมจะพบอาการเพียงเล็กนอย 

การกระตุนใหรายงานควรทำาอยางสม่ำาเสมอและตอเนื่อง  นอก

จากใหความรูแกบุคลากรที่เกี่ยวของแลว ควรใหความรูแกผูปวย

และญาติดวย เพื่อใหมีความรูความเขาใจ และสามารถใหขอมูล

แกแพทยและบุคลากรทางการแพทยได โดยเฉพาะผูปวยที่เคย

เกิดอาการและเขารับการรักษาในโรงพยาบาลที่ไมเคยมีประวัติการ
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รับโลหิตของผูปวยมากอน ซึ่งการใหขอมูลแกผูปวยไดรับทราบ

ถึงผลแทรกซอนที่อาจจะเกิดขึ้น และใหเซ็นยินยอม (informed 

consent) กอนรับโลหิตทุกรายอยางเครงครัด จะเปนมาตรการ

ที่ชวยบรรเทาการฟองรองของผูปวยและญาติได นอกจากนี้การ

รวบรวมขอมูล transfusion reactions อยางเปนระบบก็เปน

สิ่งจำาเปนเชนกัน จึงควรพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อ

รวบรวมและวิเคราะหขอมูล รวมถึงควรกระตุนใหมีการนำาขอมูล

ไปใชไดอยางมีประสิทธิภาพ นำาไปสูการพัฒนาระบบบริการโลหิต

ของโรงพยาบาลใหมีความปลอดภัยมากที่สุด

สรุป

การศึกษาปฏิกิริยาจากการรับโลหิตในครั้งนี้ พบผูปวยที่มี

ปฏิกิริยาจากการรับโลหิต รอยละ 0.82 (346 รายในจำานวนผูปวย

ทั้งหมด จำานวน 42,069 ราย) อาการที่พบสวนมาก คือ allergic 

reactions และ FNHTR  การใหความรูเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติในการ

ใหโลหิตทางคลินิก และการจัดการปฏิกิริยาจากการรับโลหิต เปน

สิ่งจำาเปนสำาหรับจำาแนกประเภทของปฏิกิริยา และใหการปองกัน 

ไดอยางเหมาะสม ควรมีการพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อรองรับ

การรายงาน การรวบรวม วิเคราะหขอมูล และสามารถนำาขอมูล

ไปใชไดอยางเปนระบบและมีประสิทธิภาพ นำาไปสูการพัฒนาระบบ

บริการโลหิตใหมีความปลอดภัยมากที่สุด
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Transfusion Reactions in Police General Hospital Patients During 
2006-2012

Pagawan Chanachaisuwan1 and Kittipong  Suwattanadecha2

1BloodBankUnit;2DepartmentofPathology,PoliceGeneralHospital

Background:  Hemovigilanceisasurveillanceprocedurecoveringthewholetransfusionchainfromblooddonation,

bloodprocessingandbloodtransfusiontopatientsforthemonitoring,reportingandinvestigationoftransfusion

reactions.Thissurveillancesystemwillhelptoincreasethesafetyofdonorsandrecipients.Thus,thegoalof

hemovigilancesystemistoimproveboththequalityandsafetyofbloodtransfusion.Objective:  Todeterminethe

incidenceandtypeoftransfusionreactionsinPoliceGeneralHospitalpatients.Study Design:  Aretrospective

reviewofalltransfusionreactionsreportedtothebloodbankatPoliceGeneralHospitalduringa7-yearperiod

(2006to2012)wasstudied.Alltransfusionreactionswereevaluatedandclassifiedbyusingstandarddefinitions.

Results:  Duringthisstudyperiod,atotalof104,134bloodcomponentsweretransfusedin42,069patientsand

346transfusionreactionswerereported(0.82%).Themostcommontypeofreactionwasallergicreaction61.27%,

followedbyfebrilenon-hemolytictransfusionreaction(FNHTR)37.57%.Otherraretransfusionreactionswerefound

includingTransfusion-associatedcirculatoryoverload(TACO)0.87%andhypertension0.29%.Conclusion:  The

rateoftransfusionreactionswasfound0.33%.Themajoritytypesoftransfusionreactionswereallergicreactions

followedbyFNHTR.Knowledgeofclinicaltransfusionpracticeandmanagementoftransfusionreactionsare

essentialforidentificationofrisks,differentiationtypesofreactionsandtakingadequatepreventivemeasurement.
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