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การ ปนเปอน ของ แบคทีเรีย ใน โลหิต และ สวนประกอบ ของ โลหิต 

เปน ปญหา ที่ พบ มา นาน ถึงแมวา จะ มี การ พัฒนา ปรับปรุง และ ควบคุม 

กระบวนการ ตางๆ ใน การ เจาะ เก็บ โลหิต การ เก็บรักษา ตลอดจน การ 

ให เลือด กับ ผูปวย การ ปนเปอน เชื้อ แบคทีเรีย ใน สวนประกอบ โลหิต 

จะ ทำาใหเกิด การ ติดเชื้อ ใน กระแส โลหิต รวดเร็ว และ รุนแรง ผูปวย มัก

จะ มี ไข สูง ถึง 42.5oซ  การ ปนเปอน แบคทีเรีย ใน พลาสมา และไคร 

โอพิ ซิ พิเตรท (cryoprecipitate) พบ ได คอนขาง นอยมาก แต ก็ มี 

การ พบ บาง พบ จาก การ ปนเปอน เมื่อ มี การ ละลาย พลาสมา ใน อาง น้ำา 

(water bath) การ ปนเปอน ใน เกล็ดเลือด พบ ได มาก ที่สุด เนื่องจาก 

อุณหภูมิ การ เก็บรักษา ใน สหรัฐอเมริกา พบ วา สาเหตุ การ เสียชีวิต 

ของ ผูปวย จาก การ ให เลือด เกิด จาก การ ปนเปอน ของ เชื้อ แบคทีเรีย 

เปน อันดับ สอง รอง จาก อันดับหนึ่ง เปนการ ผิด พลาด ทาง การ จัดการ 

อัตรา การ เสียชีวิต พบ 1:20,000 ถึง 1: 85,000 ของ การ ให เลือด1 

สำาหรับ ประเทศ ไทย พบ การ ติดเชื้อ จาก การ ให โลหิต ที่ ปนเปอน เชื้อ 

ใน โรงพยาบาล ทุก ระดับ มี อัตราการตาย สูง ขอมูล ราย งานป พ.ศ. 

2549, 2550 และ 2551 เทากับ 1:500,000 ; 1:11,000 และ 

1:1,240,000 ยูนิต ที่ ให แก ผูปวย ตามลำาดับ2 ทั้งนี้ ขอมูล จาก การ 

รายงาน มักจะ ต่ำากวา ความ เปนจริง

อุบัติการณการปนเปอนเชื้อแบคทีเรียในโลหิตและสวนประกอบ

โลหิต

รายงาน อุบัติ การณ ภาวะ ปนเปอน เชื้อ แบคทีเรีย ใน โลหิต และ 

สวนประกอบ โลหิต ในประเทศ เยอรมัน เมื่อ ป พ.ศ. 2551 สวน

ประกอบ โลหิต ชนิดเม็ด โลหิตแดง พบ ใน อัตรา 1:100,000 ยูนิต ถึง 

1:1,000,000 ยูนิต และ สวนประกอบ โลหิต ชนิด เกล็ดเลือด เขมขน 

(platelet concentrate) พบ ใน อัตรา 1:900 ถึง 1:100,000 ยูนิต3

รายงาน ของ BACTHEM Group, French Hemovigilance 

Network4 ศึกษา การ ปนเปอน แบคทีเรีย ใน สวนประกอบ โลหิต ที่ ได 

จาก การ บริจาค เปน ระยะเวลา นาน 2 ป ระหวาง ป พ.ศ. 2539  ถึง 

2541  พบ วา นาจะ มี การ ปนเปอน เกิดขึ้น 158 ราย ใน จำานวน นี้ ผูรับ 

สวนประกอบ โลหิต 41 ราย พบ การ ติดเชื้อ ปนเปอน โดย 25 ราย 

ไดรับ สวนประกอบ โลหิต เม็ด โลหิตแดง และ 16 ราย ไดรับ เกล็ด

เลือด แบคทีเรีย ที่ ปนเปอน เปน gram-negative rod ถึง เกือบ 

ครึ่ง และ ทำาให ผูปวย เสียชีวิต ถึง 6 ราย

ชนิดแบคทีเรียที่พบปนเปอนในโลหิตและสวนประกอบโลหิต5

แบคทีเรีย ที่ พบ ปนเปอน แบง ตาม การ ติด สี gram เปน 2 กลุม

Gram positive ไดแก Coagulase-negative staphylococci, 

Streptococcus spp., Staphylococcus aureus, Enteroccocus 

faecalis, Bacillus cereus, Propionibacterium acnes

Gram negative ไดแก Serratia liquefaciens , Serratia 

marcescens, Yersinia enterocolitica Enterobacter spp., 

Acinetobacter spp., Pseudomonas spp., Escherichia coli 

Klebsiella pneumoniae, Proteus mirabilis

แบคทีเรีย ที่ พบ ใน ถุง เกล็ดเลือด ไดแก Klebsiella spp., Serratia 

spp., Escherichia coli, Acinetobacter spp., Enterobacter 

spp., Providencia rettgeri, Yersinia enterocolitica

แบคทีเรีย ที่ พบ ปนเปอน ใน ถุง พลาสมา และ cryoprecipitate 

ไดแก Pseudomonas cepacia, Pseudomonas aeruginosa  

แบคทีเรีย ที่ พบ สวนใหญ เปน แบคทีเรีย ที่ พบ ได ตาม ผิวหนัง 

ซึ่ง พบ เชื้อ ได ถึง 182 ชนิด ปริมาณ เชื้อ 100 – 1,000 เซลล ตอ 

ผิวหนัง 1 ตาราง เซนติเมตร6 แบคทีเรีย บางชนิด ไม สามารถ เจริญ 

เติบโต ไดที่ 1-6oซ แต อยูรอด ได และ จะ เพิ่มจำานวน ที่ อุณหภูมิ เก็บ

รักษา เกล็ดเลือด 20-24 oซ

แบคทีเรีย ที่ พบ เปนสาเหตุ การ เสียชีวิต จาก การ ไดรับ เม็ด โลหิต

แดง ไดแก Yersinia enterocolitica, coagulase-negative 

Staphylococcus strain, Serratia liquefaciens แบคทีเรีย เหลา

นี้ สามารถ เจริญ เติบโต ไดที่ 1-6 oซ สำาหรับ แบคทีเรีย ที่ พบ เปนสาเหตุ 

การ เสียชีวิต จาก การ ไดรับ เกล็ดเลือด พบ กลุม Enterobacteriaceae

แหลงที่มาของการปนเปอนเชื้อแบคทีเรียในโลหิตและสวนประกอบ

โลหิต(Sourceofcontamination)5,7,8

1. เชื้อ แบคทีเรีย ใน เลือด ผูบริจาค โลหิต (Donor)  ผูบริจาค 

โลหิต ที่ มี เชื้อ ใน กระแส เลือด อาจ มี อาการ เจ็บปวย กอน บริจาค 

โลหิต หรือ อยู ใน แหลง ระบาด ของ เชื้อ อาจ แสดงอาการ เล็ก

นอย เชน อาการ ทองเสีย หรือไม แสดงอาการ
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2. เชื้อ ที่ ผิวหนัง ของ ผูบริจาค โลหิต พบ เชื้อ gram positive เชน 

Staphylococcus epidermidis และ Bacillus cereus 

เปน normal flora พบ ได บอย และ เชื้อ gram negative 

เชน กลุม Enterobacteriaceae เชื้อ กลุม นี้ จะ ทำาใหเกิด 

โรค ที่ อาการ รุนแรง เนื่องจาก สราง endotoxin 

3. เชื้อ ใน ภาวะ แวดลอม ปนเปอน ใน กระบวนการ รับ บริจาค 

และ การ เจาะ เก็บ โลหิต (Processing and collection) 

เชน การ แทง เข็ม ขณะ รับ บริจาค โลหิต ถุง บรรจุ โลหิต ที่ 

ปราศจาก เชื้อ แต บรรจุภัณฑ ภายนอก ไมได ผาน การ ทำาให 

ปราศจาก เชื้อ จึง อาจ พบ แบคทีเรีย ปนเปอน  

4. การ เก็บรักษา (Storage)  การ เก็บ เกล็ดเลือด ที่ อุณหภูมิ 20-

24 oซ เปนเวลา 5 วัน จะ มีผลตอ สภาวะ ทำาให เชื้อ แบคทีเรีย 

เติบโต ไดดี

แนวทางการลดความเสี่ยงการติดเชื้อแบคทีเรียในโลหิตบริจาค5,9

วิธีการ ลด ความ เสี่ยง จาก การ ติดเชื้อ แบคทีเรีย จาก โลหิต บริจาค 

แบงออก ได เปน 4 หลักการ คือ การ หลีกเลี่ยง การ ตรวจหา การ 

ทำาให หมดไป และ การ ไม ให เจริญ เติบโต เพิ่มจำานวน โดย มี แนวทาง 

ปฏิบัติ ดังนี้

1. การ คัด กรอง ผูบริจาค โลหิต (Donor screening)

การ เพิ่ม ความ เอาใจใส สอบถาม รายละเอียด ใน การ คัด กรอง 

ผูบริจาค โลหิต จาก ประวัติ ความ เจ็บปวย การ ติดเชื้อ การ เกิด โรค 

ประวัติการ รับประทาน ยา ของ ผูบริจาค โลหิต แตละคน จะ ชวย ลด 

ความ เสี่ยง การ ติดเชื้อ แบคทีเรีย ใน โลหิต ได ผูบริจาค ที่ มี อาการ 

ทาง เดิน อาหาร มักจะ มีผลตอ การ พบ เชื้อ ใน กระแส โลหิต อยางไร

ก็ดี ผูบริจาค โลหิต บางราย อาจ ไมมี อาการ ใดๆ ใน วัน ที่มา บริจาค 

โลหิต หรือ เริ่ม หาย แลว ดัง ตัวอยาง ที่ พบ ที่ ศูนย บริการ โลหิต แหง

ชาติ พบ เกล็ดเลือด ปนเปอน ดวย เชื้อ แบคทีเรีย gram positive  

Streptococcus agalactiae  เมื่อ สอบถาม ยอนกลับไป ผูบริจาค 

แจง วา มี อาการ เจ็บ คอ จึง กิน ยาปฏิชีวนะ เปนเวลา 7 วัน หลังจาก 

หยุด ยา 2 วัน ได มา บริจาค โลหิต วันรุงขึ้น มี อาการ เจ็บ คอ เกิดขึ้น 

อีก การ สอบถาม ประวัติ อยาง ละเอียด จึง มี ความ สำาคัญ 

2. การ ปรับปรุง เทคนิค ฆาเชื้อ ที่ ผิวหนัง (Improved donor 

skin disinfection)

การ พัฒนา เทคนิค การ ฆาเชื้อ ที่ ผิวหนัง ผูบริจาค โลหิต จะ ชวย 

ลด ความ เสี่ยง การ ติดเชื้อ แบคทีเรีย ใน โลหิต บริจาค ลง การ พัฒนา 

เทคนิค ไดแก การ เลือก ใช น้ำายา ฆาเชื้อ ที่ มี ประสิทธิภาพ ใน การ ฆาเชื้อ 

ได กวางขวาง การ ใช เทคนิค ใน การ ทำาความ สะอาด ผิวหนัง กอน การ 

เจาะ เก็บ โลหิต ที่ ถูกตอง การ ใช อุปกรณ การ ทำาความ สะอาด ผิวหนัง 

และ การ เจาะ เก็บ ที่ ปราศจาก เชื้อ

การ ทำาความ สะอาด ผิวหนัง ที่ ถูกวิธี กอน การ แทง เข็ม เจาะ โลหิต 

จะ ลดปริมาณ แบคทีเรีย ลง แต การ แทง เข็ม เจาะ เก็บ โลหิต ไม สามารถ 

มั่นใจ ได วา จะ ไมมี เชื้อ ปนเปอน เนื่องจาก อาจ มี เชื้อ อยู ตาม ขุมขน ตอม 

ที่ ผิวหนัง และ บริเวณ ผิวหนัง ที่ ยน ไม เรียบ ทำาให ยังคงมี ความ เสี่ยง 

การ ปนเปอน ได อยางไรก็ดี การ ทำาความ สะอาด ผิวหนัง ที่ ถูกวิธี และ 

เพียงพอ จะ ทำาให ความ เสี่ยง ตอ การ ปนเปอน เกิด นอยมาก

การ เลือก ใช น้ำายา ฆาเชื้อ ที่ มี ประสิทธิภาพ พบ วา iodine หรือ 

povidone iodine มี ประสิทธิภาพ ที่ ดี แต หาก แพ ตอ iodine สามารถ 

เลือก ใช chlorhexidine หรือ isopropyl alcohol  ปจจบันมี

การ เลือก ใช น้ำายา ฆาเชื้อ รวมกัน 2 ชนิด เชน การ ใช isopropyl 

alcohol รวมกับ tincture iodine ไดผล 99.79% ใน การ ลด

ปริมาณ เชื้อ ที่ ผิวหนัง ลง9 

3. การ แยก โลหิต ที่ เจาะ สวนแรก ออก (Removal of the first 

aliquot of donated blood)

การ ทำาความ สะอาด ผิวหนัง อยาง ถูกวิธี กอน เจาะ เก็บ โลหิต จะ 

ชวย ลด การ ปนเปอน เชื้อ แบคทีเรีย แต เชื้อ ที่ อาจ อยู ตาม ขุมขน หรือ 

สภาวะ แวดลอม ยังคง ทำาให มี ความ เสี่ยง อยู จึง มี ความ พยายาม ที่

จะ ลด ความ เสี่ยง ใน สาเหตุ ดังกลาว โดย การ ใช ถุง บรรจุ โลหิต ชนิด 

ที่ มี ถุง เล็ก เปน กระเปาะ แยก (diversion pouch) ที่ แยก เก็บ โลหิต 

15 ซี ซี แรก ของ โลหิต ที่ รับ บริจาค ออกไป กอน ซึ่ง จะ ทำาให โลหิต ที่ นำา

ไปให ผูปวย มี ความ ปลอดภัย จาก การ ปนเปอน เชื้อ แบคทีเรีย มากขึ้น 

การ ศึกษา ในประเทศ ญี่ปุน เมื่อ ป พ.ศ. 2550 พบ วาการ ปนเปอน เชื้อ 

แบคทีเรีย ใน เม็ด โลหิตแดง หาก ไม ใช diversion pouch เทากับ 

1.27% แต เมื่อ นำา diversion pouch มา ใช พบ วาการ ปนเปอน ลด

ลง อยาง มี นัยสำาคัญ เหลือ 0.10%  การ ศึกษา ที่ Mie Red Cross 

Blood Center ประเทศ ญี่ปุน ตรวจ ตัวอยาง โลหิต จำานวน 233 

ตัวอยาง พบ เชื้อ แบคทีเรีย ปนเปอน ใน diversion pouch 1.72% 

แต ไม พบ ปนเปอน ใน สาย ถุง ของ โลหิต ของ ผูบริจาค คน เดียวกัน10

ปจจุบัน ศูนย บริการ โลหิต แหงชาติ สภากาชาด ไทย ได ผลิต ถุง 

บรรจุ โลหิต ที่ มี diversion pouch และ เริ่ม ใช เจาะ เก็บ โลหิต ทั้งหมด 

ทุก ยูนิต ตั้งแต สิงหาคม พ.ศ. 2554  เพื่อ ลด ความ เสี่ยง จาก การ 

ปนเปอน เชื้อ แบคทีเรีย จาก กระบวนการ เจาะ เก็บ โลหิต

แต การ ใช diversion pouch ตอง ตระหนัก ดวยวา สามารถ 

ลด ได เฉพาะ แบคทีเรีย ที่ ผิวหนัง เทานั้น อาจ พบ การ ปนเปอน เชื้อ 

gram negative ซึ่ง ไมใช เชื้อ ที่ พบ ที่ ผิวหนัง และ เปน เชื้อ ที่อยู ใน 

กระแส เลือด ของ ผูบริจาค โลหิต

4. การ เตรียม เก็บรักษา การ ขนยาย และ การ เลือก ใช สวน

ประกอบ โลหิต

การ ใช ถุง บรรจุ โลหิต แบบ ถุง ชุด ระบบปด (closed system) 

ใน การ เจาะ เก็บ ปน แยก เปน สวนประกอบ โลหิต ชนิด ตางๆ จะ ลด 
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การ ปนเปอน แบคทีเรีย ได ไม ควร ใช ถุง มา เชื่อม ตอ แบบ ระบบ เปด 

เพราะ จะ มี ความ เสี่ยง สูง การ เชื่อม ตอ สาย ถุง ตอง มั่นใจ วา ไมมี การ 

ปนเปอน ตอง เชื่อม ตอ ดวย เครื่องมือ พิเศษ เฉพาะที่ ปราศจาก เชื้อ 

(sterile connecting device)

การ ควบคุม กระบวนการ หวง โซ ความ เย็น (blood cold chain) 

การ เก็บรักษา การ ขนยาย สวนประกอบ โลหิต ทุก ขั้นตอน มี ความ สำาคัญ 

การ เก็บรักษา ตาม อุณหภูมิ ที่ กำาหนด อยาง เครงครัด นอกจาก การ รักษา 

ความ มี ชีวิต และ คุณภาพ ของ โลหิต นั้นๆ  ยัง ชวย ยับยั้ง การ เจริญ 

เติบโต ของ แบคทีเรีย (bacteriostatic) ที่ อาจ ปนเปอน อยู  โดย

เฉพาะ สวนประกอบ โลหิต เม็ด โลหิตแดง ที่ จัดเก็บ +1 ถึง +6 oซ 

ขนยาย ใน ชวง +1 ถึง +10 oซ11 พลาสมา และไคร โอพิ ซิ พิเตรท จัด

เก็บ และ ขน ยายที่ ต่ำากวา - 20 oซ12 แต เกล็ดเลือด จัดเก็บ และ ขน 

ยายที่ +20 ถึง +24 oซ11-13  จะ ไม ชวย ยับยั้ง การ เจริญ เติบโต ของ 

แบคทีเรีย ทำาให แบคทีเรีย สามารถ เพิ่มจำานวน มี ความ เสี่ยง อันตราย 

ตอ ผูปวย สูง  รวมถึง การ อุน โลหิต แลว ไม ใช ทันที ก็ เพิ่ม ความ เสี่ยง 

ใน การ เจริญ เติบโต ของ แบคทีเรีย ใน ถุง เลือด เพิ่มจำานวน มากขึ้น

การ ใช apheresis platelets แทน การ ใช  platelet con-

centrates เตรียม จาก whole blood จะ ชวย ลด ความ เสี่ยง จาก 

การ ปนเปอน ได เนื่องจาก การ บริจาค apheresis platelets จะ 

ได ปริมาณ เกล็ดเลือด สำาหรับ ขนาดที่ ใช ใน การ รักษา จาก ผูบริจาค 

คน เดียว แต การ เตรียม platelet concentrates จาก whole 

blood เพื่อให ได ปริมาณ เพียงพอ สำาหรับ ขนาดที่ ใช รักษา ตอง pool 

รวม 4-6 ถุง ซึ่ง มาจาก ผูบริจาค โลหิต 4-6 คน กอน ให แก ผูปวย 

จึง เพิ่ม ความ เสี่ยง ตอ การ ปนเปอน แบคทีเรีย

5. การ ตรวจหา เชื้อ กอน ใช เลือด (Pretransfusion detection 

of bacteria)

การ ตรวจ แบคทีเรีย ปนเปอน ใน โลหิต มี การ พัฒนา เทคนิค 

โดย ใช วิธี ตางๆ เชน ตรวจ ความ ผิด ปกติ ดวย ตาเปลา (visual 

inspection)  ตรวจหา endotoxin  ตรวจ ยอมสี หา เชื้อ (direct 

staining)  ตรวจ ribosomal assay  ตรวจการ ผลิต คารบอน

ไดออกไซด ของ แบคทีเรีย  ตรวจการ ใช ออกซิเจน ของ แบคทีเรีย  

ตรวจ เพาะเลี้ยง เชื้อ (direct culture)  ซึ่ง อาจ ใช เครื่อง อัตโนมัติ 

แต การ ตรวจ วิธี ตางๆ มี ขอจำากัด ไดแก จำานวน แบคทีเรีย ใน โลหิต 

ซึ่ง เปลี่ยนแปลง ตามเวลา  การ ปนเปอน เชื้อ แบคทีเรีย อาจ เกิดขึ้น 

ใน กระบวนการ สุม ตัวอยาง และ การ เพาะเชื้อ  จำานวน แบคทีเรีย 

ใน ชวงเวลา แรก จะ มี ปริมาณนอย ทำา ใหการ ตรวจ ไม พบ เชื้อ  การ 

ตรวจสอบ หา เชื้อ บางชนิด ตอง ใชเวลา incubate นาน  ผล การ 

ทดสอบ ไม ทันเวลา กับ อายุ ของ สวนประกอบ โลหิต  บาง วิธีการ ตรวจ 

ได แมนยำา แต เทคนิค ยุงยาก  ปจจุบัน มี หลาย ประเทศ ที่ ตรวจการ 

ปนเปอน แบคทีเรีย ใน เกล็ดเลือด ทุก ยูนิต  จำาเปน ตอง จัด ระบบ การ 

เก็บ ตัวอยาง  วิธีการ ตรวจสอบ การ บริหาร จัดการ ใน การ เรียกคืน 

เกล็ดเลือด หรือ แจง ขอมูล ที่ มี ประสิทธิภาพ

6. การ จำากัด เวลา เก็บรักษา สวนประกอบ โลหิต (Limiting 

component storage time)

เชื้อ แบคทีเรีย เจริญ เติบโต ชา ใน อุณหภูมิ ต่ำา จึง พบ วา การ ติด

เชื้อ ใน กระแส โลหิต จาก การ ไดรับ โลหิต บริจาค จะ เกิดขึ้น เมื่อ รับ เม็ด 

เลือดแดง ที่เก็บ ไว นาน กวา 3 สัปดาห ขึ้น ไป  และ การ ไดรับ เกล็ด

เลือด ที่เก็บ นาน กวา 3 วัน ขึ้น ไป  การ จำากัด ระยะเวลา การ เก็บ โลหิต 

และ สวนประกอบ โลหิต ให สั้นลง จึง ควร พิจารณา นำาไปใช ถึงแมวา 

จะ ทำาให มี ความ ยุงยาก ใน การ บริหาร คลัง สำารอง โลหิต

7. การ ฆาเชื้อ แบคทีเรีย ใน ถุง โลหิต (Bacterial elimination 

โดย Pathogen inactivation technology)

แนวคิด การ ทำาลาย เชื้อ ทั้ง ไวรัส และ แบคทีเรีย ภายใน ถุง โลหิต เกิด

ขึ้น เนื่องจาก เปนที่ ทราบ กัน ดี วา เทคนิค การ ตรวจ คัด กรอง เชื้อไวรัส 

และ แบคทีเรีย ไม สามารถ รับรอง ได วา ไมมี การ ติดเชื้อ เนื่องจาก 

อาจ อยู ใน ระยะ ที่ ยัง ตรวจ ไม พบ แอนติบอดี หรือ แอนติเจน หรือ 

สาร พันธุกรรม ของ เชื้อ (window period) ที่ ปริมาณ เชื้อ ต่ำากวา 

ระดับ ตรวจ พบ รวมถึง ใน ถุง โลหิต อาจ มี เชื้อ อื่นๆ ที่ ไมได มี วิธีการ 

ตรวจสอบ การ ไดรับ โลหิต ยังคงมี ความ เสี่ยง  ดังนั้น จึง มี การ คิด

คน เทคนิค ใน การ ทำาลาย เชื้อไวรัส แบคทีเรีย และ โปร โตซัว ใน ถุง 

โลหิต  เทคนิค ที่ นำามาใช เชน ใช amotosalen HCL หรือ การ 

ใช methylene blue รวมกับ photochemical  หรือ พยายาม 

ใช ยาปฏิชีวนะ แต ก็ พบ ขอจำากัด ตางๆ เชน คุณสมบัติ ของ สวน

ประกอบ โลหิต ใน การ รักษา ผูปวย นอยลง หลัง ผาน กรรมวิธี ทำาให 

ตอง เพิ่ม ปริมาณ สวนประกอบ โลหิต ใน การ รักษา วิธีการ ใชเวลา นาน 

ทำาได จำานวน นอย สี ของ สวนประกอบ โลหิต เปลี่ยนแปลง ตลอดจน 

ความ คุมคา และ ความ ปลอดภัย จาก สาร หรือ วิธี ที่ ใช  ทำา ใหการ ใช 

วิธี ดังกลาว ยัง ไม แพรหลาย มาก นัก14,15

การปองกันไมใหผูปวยไดรับโลหิตและสวนประกอบโลหิตที่อาจ

มีการปนเปอนดวยเชื้อแบคทีเรีย16,17

ปองกัน การ รับ โลหิต และ สวนประกอบ โลหิต ที่ ปนเปอน ดวย เชื้อ 

แบคทีเรีย มี วิธีการ ที่ สามารถ ทำาได คือ การ ตรวจดู คุณลักษณะ ของ 

โลหิต และ สวนประกอบ โลหิต กอน การ ให ผูปวย เชน ดู ลักษณะ บงบ

อกวา มี การ แตก ของ เม็ด โลหิตแดง จาก การ ขนสง ที่ มี อุณหภูมิ สูง หรือ 

ต่ำา เกินไป หรือ มี ลักษณะ แสดงถึง การ ปนเปอน จาก แบคทีเรีย ที่ 

ควร สังเกต มี ดังนี้

•	 ถุง บรรจุ โลหิต มี รูรั่ว หรือ แตก

•	 สี ของ พลาสมา เปลี่ยนแปลง

•	 สี ของ เม็ด โลหิตแดง เปลี่ยนแปลง



พิณ ทิรา  ตัน เถียร

JournalofHematologyandTransfusionMedicine  Vol. 22  No. 1  January-March 2012

6

•	 มี ลักษณะ กอน clot ที่ ผิด ปกติ

•	 มี กลิ่น เหม็น

•	 ชวง ระหวาง เซลล และ พลาสมา มี ลักษณะ ผิด ปกติ เชน 

เปนปุย บง วา เม็ด โลหิตแดง แตก

นอกจาก การ ตรวจดู คุณลักษณะ ภายนอก แลว ใน ขั้นตอน การ 

ละลาย สวนประกอบ โลหิต ชนิด พลาสมา ก็ มี วิธีการ ที่ ตอง ปฏิบัติ ให 

ถูกตอง เพื่อ ปองกัน การ ปนเปอน  ถุง บรรจุ พลาสมา จะ ตอง บรรจุ ใน 

ถุงพลาสติก อีก ชั้น กอน วาง ใน waterbath 37 oซ  ดาน ปาก ถุง ที่ มี 

ชอง ตอ สาย (port) ตอง อยู เหนือ ระดับน้ำา น้ำา ใน waterbath ตอง 

สะอาด และ เปลี่ยน บอยๆ เพื่อ ปองกัน การ ปนเปอน จาก แบคทีเรีย 

และ เชื้อรา

อาการไมพึงประสงคจากการไดรับโลหิตและสวนประกอบโลหิต

ที่มีการปนเปอนแบคทีเรีย17-20

ผูปวย ที่ ไดรับ โลหิต ที่ มี การ ปนเปอน แบคทีเรีย อาจ มี อาการ แสดง 

รวดเร็ว หรือ อยาง ชาๆ  อาการ ที่ พบ ไดแก ไข สูง หนาวสั่น คลื่น ไส 

อาเจียน  ความ ดัน เลือด ต่ำา อัตรา การ เตน ของ หัวใจ เพิ่มขึ้น ปวด

ทอง ทองรวง ปวดหลัง หรือ อาจ ถึงขั้น ช็อค การ รักษา เชน ให ยา

ลดไข  ยาปฏิชีวนะ ที่ เหมาะสม ทาง หลอดเลือด  และ supportive 

care  หาก สงสัย วา มี การ รับ โลหิต ที่ ปนเปอน เชื้อ แบคทีเรีย ตอง รีบ 

หยุด การ ให เลือด ทันที ใหการ รักษา เรงดวน พรอมทั้ง แจง ธนาคาร

เลือด  รวมถึง ตรวจ เพาะเชื้อ (blood culture) เพื่อจะ หา สาเหตุ 

อาการ ได ถูกตอง จริง

สรุป

การ พัฒนา เทคนิค ตางๆ เชน การ ใช น้ำายา ฆาเชื้อ ที่ มี ประสิทธิภาพ 

สูง ทำาความ สะอาด ผิวหนัง กอน แทง เข็ม เจาะ เก็บ โลหิต  การ ใช ถุง 

diversion pouch รวมถึง ตรวจ เพาะเชื้อ ใน สวนประกอบ โลหิต 

ทุก ยูนิต  เปนความ พยายาม ที่จะ ทำาให โลหิต และ สวนประกอบ 

โลหิต มี ความ ปลอดภัย ใน การ ให กับ ผูปวย สูงสุด แต ยังคง พบ วา 

มี การ ปนเปอน ของ แบคทีเรีย ดังนั้น การ ใช โลหิต และ สวนประกอบ 

โลหิต จึง ควร พิจารณา ใช ตาม ความ จำาเปน อยาง เหมาะสม

เอกสารอางอิง
1. ASH and AABB educational session in transfusion medicine. 

Bacterial contamination of blood components: Risks, strategies 

and regulation.  Hematology Am Soc Hematol Educ Program. 

2003:575-89.

2. Chiewsilp P.  Hemovigilance: Thailand: Annual Report 2001-2004 

and 2005-2008.  Journal of Hematology and Transfusion Medicine 

2552;19:203-10.

3. Walther-Wenke G.  Incidence of bacterial transmission and 

transfusion reactions by blood components.  Clin Chem Lab 

Med 2008;46:919-25.

4. Perez P, Salmi LR, Follea G, Schmit JL. Determinants of transfusion-

associated bacterial contamination. Transfusion 2001; 41:862-72.

5. Brecher,M.E.,S.N. Hay. Bacterial contamination of blood components. 

Clinical Micro Re 2005 ; 18:195-204.

6. Wong PY, Colville V, White V, Walker H, Morris R.  The Microbial 

Contamination and Infection Control Subcommittee, Australian 

Red Cross Blood Service (2004), Validation and assessment of 

a blood-donor arm disinfectant containing chlorhexidine and 

alcohol.  Transfusion 2004;44:1238–42.

7. Walther-Wenke G, Daubener W, Heiden M, Hoch J.  Effect of safety 

measures on bacterial contamination rates of blood components 

in Germany.  Transfus Med Hemother 2011;38:231-5.

8. Barrett BB, Andersen JW, Anderson KC.  Strategies for the avoidance 

of bacterial contamination of blood components.  Transfusion 

1993;33:228-33.

9. Lee CK.  Bacterial contamination of blood products.  ISBT Science 

Series 2011;6:427-31.

10. Nakamura A, Abe K, Masuya M, Imai S, Ohishi K.  Efficiency of 

diversion of the first aliquot of blood and prestorage leukoreduction 

for preventing bacterial contamination in red blood cell concentrates 

assessed using a rapid polymerase chain reaction-based bacterial 

detection system.  Transfus Med 2011;21:357–428.

11. Lockwood WB, Leonard J, Liles SL.  Storage, monitoring, pretransfusion 

processing, and distribution of blood components.  In : Roback 

JD, Combs MR, Grossman BJ, Hillyer CD, eds.  Technical manual.  

16th ed.  Bethesda, MD : AABB, 2008:283-99.

12. World Health Organization.  Manual on the management, maintenance 

and use of blood cold chain equipment.  Geneva : World Health 

Organization, 2005.

13. Guidelines for the blood transfusion services in the UK; 7th Edition 

[online] 2011[cited 2011 Dec 20].  Available from: URL: http://

www.transfusionguidelines.org.uk/Index.aspx? Publication=RB&

Section=25&pageid=580

14. Mccullough J.  Pathogen inactivation, A new paradigm for 

preventing transfusion-transmitted infections.  Am J Clin Pathol 

2007;128:945-55.

15. Seghatchian J, Walker WH, Reichenberg S.  Updates on pathogen 

inactivation of plasma using Theraflex methylene blue system. 

Transfus Apher Sci 2008;38:271-80. 

16. Mudassar Z.  Transfusion-transmitted bacterial infections [online] 

2011 [cited 2011 Dec 20].  Available from: URL:http://emedicine.

medscape.com/article/1389957-overview#aw2aab6b3  

17. Transportation of blood and blood components [online] 2011 [cited 

2011 Dec 20].  Available from: URL:http://www.bloodindex.org/

transportation_blood_components.php 

18. Adverse effects of transfusion [online] 2011 [cited 2011 Dec 20]. 

Available from: URL:http://www.rch.org.au/bloodtrans/adverse.



Bacterial Infections in Blood and Blood Components : A Review

วารสารโลหิตวิทยาและเวชศาสตรบริการโลหิต  ป ที่ 22  ฉบับ ที่ 1  มกราคม-มีนาคม 2555

7

cfm?doc_id=5323#Bacterial

19. Mathew S.  Causes and symptoms of blood transfusion reaction 

[online] Oct 2007 [cited 2011 Dec 20]. Available from: URL:http://

ezinearticles.com/?Causes-and-Symptoms-of-Blood-Transfusion-

Reaction&id=765995

20. Charoonruangrit U.  Adverse effects of blood transfusion. In: Chiewsilp 

P, ed.  The appropriate use of blood and blood components.  1st 

ed. Bangkok : National Blood Centre, The Thai Red Cross Society, 

2011:35-44.



JournalofHematologyandTransfusionMedicine  Vol. 22  No. 1  January-March 2012

8


