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บทบรรณาธิการ

การตรวจกรองการติดเชือ้ ในเลือดบริจาค
ปาริชาติเพิ่มพิกุล
ภาควิชาเวชศาสตรการธนาคารเลือดคณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดล

การใหเลือดแกผูป ว ยนัน้ มีความเสีย่ งทีจะ
่ ทําใหเกิดผล
แทรกซอนไมพึงประสงคหลายประการรวมทัง้ การติดเชือ้
ตางๆทีอาจ
่ มีในเลือดการตรวจกรองการติดเชือ้ ในเลือด
บริจาคเปนมาตรการสําคัญทีสุ่ ดอยางหนึง่ ทีป่ องกันไมให
มีการติดเชื้อผานทางการใหเลือดการตรวจกรองการ
ติดเชิอ้ ในเลือดบริจาคชนิดแรกทีทํ่ าคือการตรวจกรอง
การติดเชือ้ ซิฟล สิ ซึง่ เริม่ ทําในปค.ศ. 1945เนือ่ งจากมี
การ ติด ซิฟลิส ผาน การ ให เลือด1 หลัง การ ตรวจ กรอง
ซิฟลิส แลวแลวแทบไมมีรายงานการติดเชื้อนี้อีกเลย2
ตอมาไดมีการคนพบAustraliaantigenหรือHepatitisBsurfaceantigen3ซึ่งเปนสาเหตุสวนใหญที่
ทําใหเกิดpost-transfusionhepatitisนําไปสูการ
 เริม่
ตรวจกรองหาHBsAgในเลือดบริจาคในปค.ศ. 1969
ซึง่ ทําใหลดความเสีย่ งในการติดเชือ้ ไวรัสตับอักเสบบีจาก
การรับเลือดลงไดมากและลดลงมากยิ่งขึ้นเมื่อวิธีการ
ตรวจกรองไดถูกพัฒนาใหมีความไวมากขึน้ 4นับจากนัน้
การติดเชื้อในเลือดบริจาคไดกลับมาเปนประเด็นสําคัญ
ที่ไดรับความสนใจเปนหลักเมื่อมีรายงานการเกิดการ
ติดเชื้อเอชไอวีทางการใหเลือดทั้งในผูปวยเด็ก5และ
ผูปวย hemophilia6 ทําให มี ความ ตระหนัก ใน ความ
สําคัญของการตรวจเพือ่ การปองกันการติดเชือ้ เพราะการ
ติดเชือ้ เอชไอวีทําใหมีผลกระทบทางสุขภาพทางสังคม
และจิตใจเปนอยางมากทําใหมีการคนควาพัฒนาเพือ่ การ
แกปญหาเชนการผลิตfactorconcentrateทีต่ องผาน
กระบวนการทําลายเชื้อการคัดเลือกผูบริจาคเลือดที่
ปลอดภัยและมีการพัฒนาวิธกี ารตรวจกรองการติดเชือ้

เอชไอวีในเลือดบริจาคอยางรวดเร็วการคนพบวิธีการ
ตรวจกรองการติดเชือ้ ไวรัสตับอักเสบซีซึง่ เปนสาเหตุสวน
ใหญของpost-transfusionhepatitisในเลือดที่ผาน
การตรวจHBsAg‘แลวนําไปสูการ
 ตรวจหาanti-HCV
ไดทําใหการรับเลือดมีความปลอดภัยยิง่ ขึน้ ในปจจุบนั
เลือด บริจาค มี การ ตรวจ กรอง การ ติดเชื้อ โดย ตรวจ
HBsAg,anti-HCV,anti-HIV-1/HIV-2,HIV-1p24
antigen และ serological test for syphilis เปน
พื้นฐาน7 นอกจากนียั้ งมีการตรวจnucleicacidtestingสําหรับHIV,HBV,HCVในประเทศและกลุม ผูใ ช
เลือดทีมี่ ปจจัยสนับสนุนเพียงพอเชนในสหรัฐอเมริกา
ยุโรปและญีป่ นุ สําหรับการตรวจชนิดอืน่ อาจมีมาตรฐาน
แตก ตางกัน ไป ตาม ความ จําเปน ใน แต ละ ทอง ถิ่น เชน
HumanT-celllymphotropicvirus,Malariaและ
Microfilariaเปนตน
การตรวจที่มีมากมายหลายชนิดนอกจากเพิ่มภาระ
งานใหธนาคารเลือดแลวยังมีผลทําใหมีเลือดทีมี่ ผลการ
ตรวจกรองทีเป
่ นบวกมีจํานวนมากขึน้ ตองทิง้ เลือดเนือ่ ง
จากนําไปใหผูป ว ยไมไดมีภาระในการตรวจยืนยันการ
ติด ตาม แจง ผล ผู บริจาค เลือด การ ให คํา ปรึกษา การ
ตรวจซ้าํ เพือ่ การวินจิ ฉัยธนาคารเลือดทีทํ่ าการตรวจดวย
วิธีการ ตรวจ และ ชุด ตรวจ ตางๆ จึง ตอง เรียน รู ที่ จะ
จัดการกับผลการตรวจอยางถูกตองมีการใชมาตรฐาน
เปนแนวทางดําเนินการปญหาที่พบคือคําแนะนําและ
guidelineมีครบถวนสมบูรณสําหรับบางประเทศ8แต
สําหรับ ประเทศ ไทย นั้น คํา แนะนํา ซึ่ง เปน ของ ประเทศ

วารสารโลหิตวิทยาและเวชศาสตรบริการโลหิต ปที่ 15 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม-กันยายน 2548
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ปาริชาติ เพิม่ พิกลุ

ตะวันตกอาจไมเหมาะสมไมสามารถทําไดทางปฏิบัติ
เชนการตรวจยืนยันการติดเชือ้ ไวรัสตับอักเสบบีดว ยวิธี
neutralization ไม เหมาะ กับ ประเทศ ไทย เพราะ การ
ตรวจพบการติดเชื้อนี้มักเปนจริงเกือบทั้งหมดเพราะมี
ความชุกสูงในประเทศไทยการตรวจanti-HCVแลว
ควรยืนยันดวยการทําimmunoblotก็ไมเหมาะสมเพราะ
สิน้ เปลืองคาใชจา ยสูงไมสามารถทําไดในหองปฏิบตั การ
ิ
ทัว่ ไปนอกจากนี้ การแนะนําใหทําwesternblotเพือ่
ยืนยันการติดเชือ้ เมือ่ ตรวจพบanti-HIVก็ไมเหมาะสม
กับประเทศไทยสําหรับการการตรวจการติดเชือ้ HIV
นัน้ ไดเคยมีการทําแนวทางปฏิบตั ทีิ เป
่ นมาตรฐานในการ
9
ตรวจโดยกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งเปนตัวอยางที่ดีที่มี
คําแนะนําที่เหมาะสมกับสภาพการณในประเทศไทย
ธนาคารเลือดทีมี่ การตรวจกรองการติดเชือ้ จะตองมีแนว
ทางการปฏิบัติที่ชัดเจนเพื่อใหมีการปฏิบัติไดอยางถูก
ตอง ตรวจ สอบ ติด ตาม ได มี ความ สม่ําเสมอ ใน ทาง
ปฏิบตั ิ และไดขอมูลทีถู่ กตองเพือ่ ใชในการใหคําแนะนํา
แกผูที ผล
่ การตรวจผิดปกติระบบการแจงผลก็ตองมีการ
รักษาความลับตองระลึกเสมอวาการรักษาความลับของ
ผูบริจาคเลือดเปนจริยธรรมของอาชีพที่จะละเมิดมิได
และผูบริจาคเลือดที่ผลการตรวจกรองเปนบวกนั้นมิได
ติ ด เชื้ อ ทุ ก ราย การ ตรวจ กรอง การ ติ ด เชื้ อ นั้ น มี
วัตถุประสงคเพื่อการปองกันผูรับเลือดจึงใชเพื่อแยกวา
เลือดถุงนัน้ ควรนําไปใหผูป ว ยหรือไมเทานัน้ มิไดเปนการ
วินิจฉัยการติดเชื้อในผูบริจาคเลือด
การปองกันการติดเชือ้ โดยการตรวจกรองการติดเชือ้
นัน้ จะมีประสิทธิภาพไดตองมีองคประกอบตางๆกลาว
คือระบบการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพครบวงจรตั้งแต
การเจาะเก็บspecimenทีถู่ กตองถูกคนการตรวจทีดี่ 
ชุดตรวจทีดี่ มีคุณภาพมีความไวเพียงพอสําหรับการตรวจ
เลือดบริจาคเครือ่ งมือทีดี่ ไดรบั การดูแลอยางถูกตองใช
งานไดอยางถูกวิธีผูปฏิบัติงานที่มีความรอบรูระมัด
ระวังมีการลงผลการถายทอดผลทีแม
่ นยําคัดเลือดที่
มี ปญหา ออก อยาง ถูก ตอง และ ครบ ถวน และ มี ระบบ

ปองกันมิใหเลือดที่ยังไมผานการตรวจกรองการติดเชื้อ
ถูกนําไปใชเปนตนสิง่ เหลานีต้ องมีการวางระบบใหรัดกุม
และมีการบริหารใหมีความเสีย่ งต่าํ ทีสุ่ ดมีการศึกษาซึง่ มี
ขอมูลวาการติดเชือ้ จากการใหเลือดนัน้ สวนหนึง่ เปนผล
มาจากความผิดพลาดของหองปฏิบัติการ10
สําหรับการวินจิ ฉัยการติดเชือ้ ในผูบริ
 จาคเลือดนัน้ จะ
ตองทําอยางรัดกุมวิธีการที่ดีที่สุดคือใหคําปรึกษาโดย
อธิบายใหเขาใจวาการตรวจอะไรที่มีปญหาแปลผลวา
อยางไรถามประวัติความเสี่ยงวาเขากับผลที่ตรวจพบ
หรือไมและควรขอทําการตรวจซ้าํ เพือ่ การวินจิ ฉัยอีกครัง้
หนึ่ง ใน กรณี ที่ มี ปญหา อาจ ตอง สง ผู บริจาค เลือด ไป
ปรึกษากับแพทยผูเชี ย่ วชาญ บางรายอาจตองมีการตรวจ
เพิม่ เติมเปนพิเศษการติดตามเพือ่ ใหคําปรึกษาและแจง
ผลสําหรับผูติ ดเชือ้ เอชไอวีจะตองกระทําดวยความระมัด
ระวัง อยาง ยิ่ง ตอง ให คํา ปรึกษา กอน การ ตรวจ วินิจฉัย
เสมอแลวขอความยินยอมทีจะ
่ ทําการตรวจเลือดเพือ่ การ
วินจิ ฉัยกอนเจาะเลือดตรวจซ้าํ และตองใหคําปรึกษาเมือ่
ทราบผลที่ตรวจซ้ํา11ในกรณีที่ผลการตรวจเปนปญหา
เพราะมีผลบวกอยางออนหรือผูบริจาคเลือดไมมีความ
เสีย่ งจะตองทําการตรวจเพิม่ เติมอาจตองเจาะเลือดติด
ตามเปนระยะและทําการปรึกษาผูเชี ย่ วชาญหองปฏิบตั ิ
การของธนาคารเลือดเปนหนวยงานทีจะ
่ พบปญหาในการ
ตรวจการติดเชือ้ เอชไอวีมากกวาหนวยงานทีทํ่ าการตรวจ
วินจิ ฉัยผูป ว ยทีสงสั
่ ยวาติดเชือ้ เอชไอวีเนือ่ งจากผูบริ
 จาค
เลือดเปนกลุม ทีมี่ ความเสีย่ งต่าํ (lowriskpopulation)
ผลการตรวจที่เปนบวกอยางออนอาจเปนผลบวกลวง
การตรวจกรองการติดเชือ้ ทีพบ
่ วามีอัตราบวกลวงสูงมาก
คือHIVantigenซึง่ ผลบวกสวนใหญเปนบวกลวงคือมิ
ไดติดเชื้อจริง12ซึ่งกอใหเกิดความลําบากใจกับผูที่ทํา
หนาทีให
่ คําปรึกษาและแจงผลการตรวจเลือดเพราะการ
ตรวจในครัง้ แรกแยกไดยากวาเปนบวกจริงหรือลวงหาก
สามารถเจาะเลือดซ้ําและพบวาไมมีseroconversion
ของantibodyก็สามารถมัน่ ใจไดวาไมติดเชือ้ เอชไอวีสิง่
ที่ยกตัวอยางมานี้เปนปญหาในสภาพการณของธนาคาร
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เลือดในประเทศไทย
การตรวจชนิดสุดทายที่พบวามีปญหามากคือการ
ตรวจกรองการติดเชือ้ ซิฟล สิ เดิมนัน้ ใชการตรวจทีเป
่ น
non-treponemaltestไดแกVDRLและRPRในการ
ตรวจเลือดบริจาคตอมาไดมีการพัฒนาวิธีการตรวจให
ใชเครือ่ งมืออัตโนมัตตรวจ
ิ
เชนmicrohemagglutinationและenzyme-linkedimmmunosorbentassay
(EIA) เพือ่ ตรวจหาIgGและIgMตอเชือ้ Treponema
pallidumทําใหมีความสะดวก และ สามารถใชเครื่อง
อัตโนมัติซึ่งลดความผิดพลาดที่เกิดจากคนลงไดการ
ตรวจเหลานีใช
้ แพรหลายในตางประเทศสําหรับประเทศ
ไทยนัน้ เมือ่ มีการเปลีย่ นมาใชวิธกี ารตรวจนี้ในธนาคาร
เลือดพบวามีปญหาเพราะจะตรวจพบผูที่เคยติดเชื้อ
ซิฟลิสทั้งที่เคยรับการรักษาหายมาแลวและผูที่ไมเคย
รักษา การ ตรวจ เหลา นี้ ตอง แปล ผล รวม กับ การ ถาม
ประวัตวิ าเคยมีความเสีย่ งหรือไมและเคยไดรบั การรักษา
หรือไมผูที เคย
่ บริจาคเลือดไดมาเปนเวลานานหลายสิบ
ปจํานวนหนึ่งเมื่อธนาคารเลือดเปลี่ยนมาใชวิธีการนี้ใน
การตรวจกรองเลือดบริจาคก็ไมสามารถบริจาคเลือดได
และธนาคารเลือดตองติดตามแจงผลใหคําแนะนําขอ
เจาะเลือดตรวจซ้าํ เพือ่ การวินจิ ฉัยและเนือ่ งจากเชือ้ ซิฟล สิ
นั้น ติด ตอ ทาง เพศ สัมพันธ จึง อาจ ทําให เกิด ปญหา ใน
ครอบครัวขึน้ ไดซึง่ สวนใหญผูที มี่ ปญหาเหลานีเคย
้ ไดรบั
เชือ้ และรับการรักษามาในอดีตกอนทีจะ
่ มีครอบครัวเมือ่
มีครอบครัวแลวมิไดรับเชื้ออีกหรือมีความเสี่ยงอีกใน
ตางประเทศ ที่ทําการตรวจ กรองซิฟลิสดวยวิธีการนี้มี
ปญหานอยกวาประเทศไทยเพราะผูที เคย
่ ติดเชือ้ ซิฟล สิ
มีไมมากอยางไรก็ตามการตรวจนี้สามารถตรวจพบผูที่
ติดเชื้อในระยะแฝงซึ่งการตรวจVDRL/RPRมิอาจ
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ตรวจพบไดในสหรัฐอเมริกาเคยมีการศึกษาโดยนําเกร็ด
เลือดจากผูบริ
 จาคเหลานีไป
้ ทําPCRไมพบผลบวกเลย13
จึงอาจเปนไปไดวาอาจไมมีการถายทอดเชือ้ ใหผูรั บเลือด
ไดแตการศึกษาดังกลาวมิไดกลาวถึงประวัติวาผูบริจาค
เหลานี้เคยไดรับการรักษาทุกรายหรือไมซึ่งอาจมีความ
แตกตางจากประเทศไทยได
จากทีกล
่ าวมานีทํ้ าใหเห็นวาการตรวจกรองการติดเชือ้
นัน้ ถาตองการใหบรรลุวัตถุประสงคทีจะ
่ ปองกันอันตราย
แกผูรับเลือดธนาคารเลือดตองมีการวางระบบ งานที่
รัดกุมเพื่อใหมีประสิทธิภาพการแปลผลการแจงผล
การใหคําปรึกษาแกผูบริ
 จาคเลือดตองทําดวยความระมัด
ระวังดวยความเขาใจลักษณะของผลทีพบ
่ ชุดตรวจทีใช
่ 
และตองแปลผลรวมกับประวัติที่ไดจากผูบริจาคเลือด
ดวย หาก มี ปญหา ตอง ปรึกษา ผู เชี่ยวชาญ ทั้ง ทาง หอง
ปฏิบตั การ
ิ และแพทยผูเชี ย่ วชาญในการรักษาโรคติดเชือ้ 
การพบผลการตรวจทีเป
่ นปญหาโดยเฉพาะเมือ่ ผูบริ
 จาค
เลือดมิไดติดเชื้อนั้นกอใหเกิดความไมสบายใจอาจ
ทําใหเกิดผลเสียและความรูส กึ ทีไม
่ ดีตอการบริจาคเลือด
14
และธนาคารเลือดได การปองกันปญหาเหลานี้ทําได
ดวยการเรียนรูสิ ง่ ทีเกิ
่ ดขึน้ การพัฒนาความสามารถในการ
สือ่ สารกับผูบริ
 จาคเลือดเพือ่ ใหมีความเขาใจอันดีระหวาง
ธนาคารเลือดและผูบริ
 จาคเลือดเพราะปญหาทีเกิ
่ ดขึน้ มี
ที่มา เนื่อง มา จาก ความ พยายาม ที่ จะ ทําให ได เลือด ที่
ปลอดภัยที่สุดสําหรับผูปวยและความรับผิดชอบตอผู
บริจาคเลือดทีควร
่ ไดรบั การแจงผลเพือ่ ใหรับทราบปญหา
สุขภาพของตนเองเพือ่ การดูแลสุขภาพทีถ่ กู ตองในระยะ
ยาวและยังทําใหผูติ ดเชือ้ รูต วั สามารถปองกันการติดตอ
สูผู อื น่ ซึง่ จะเปนประโยชนแกครอบครัวและสังคมในทีสุ่ ด

วารสารโลหิตวิทยาและเวชศาสตรบริการโลหิต ปที่ 15 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม-กันยายน 2548
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