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จากการรับเลือด

เชือ้ ตับอักเสบบี ซี และเชือ้ เอดส์ (HBV, HCV, HIV)
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พ่อแม่หรือผู้ป่วยโรคธาลัสซีเมียที่รับเลือดบ่อยๆ มักจะถาม
หมอว่า จะมีโอกาสติดเชือ้ ตับอักเสบ หรือเชือ้ อืน่ ๆมากน้อยเพียงใด
เกิดขึน้ ได้อย่างไร มีวธิ ปี อ้ งกันอย่างไรบ้าง และจะรูไ้ ด้อย่างไรว่าติด
เชือ้ จากการรับเลือด
เป็นที่ทราบกันดีว่า การรับเลือดจะมีโอกาสติดเชื้อที่ปนเปื้อนมา
ในเลือดได้ อาทิเช่น เชือ้ ตับอักเสบเอ-อี (HAV, HBV, HCV, HDV,
HEV) เชือ้ CMV (Cytomegalovirus), EBV (Epstein-Barr Virus)
เมือ่ นำมาให้แก่ผปู้ ว่ ยหรือผูร้ บั เลือด อาจจะเกิดอาการแบบเฉียบพลัน
หรือแบบเรือ้ รังแต่โอกาสจะเกิดโรคเหล่านีม้ นี อ้ ยมาก เพราะได้มกี าร
คัดกรองเลือดจากผูบ้ ริจาค และมีการทดสอบเลือดบริจาคอย่างดีทส่ี ดุ
เชือ้ ตับอักเสบทีเ่ ป็นปัญหาและพบบ่อยมากในผูร้ บั เลือดได้แก่ เชือ้ ตับ
อักเสบบีและซี เมื่อผู้รับเลือดติดเชื้อเหล่านี้ จะมีอาการของโรคตับ
รุนแรงมากน้อยต่างกัน
การติดเชือ้ ตับอักเสบบีและซี จากการรับเลือดอาการหลังรับเชือ้ แล้ว
จะเข้าสูร่ ะยะฟักตัว (Incubation Period)นาน 1-6 เดือนสำหรับเชือ้ ตับ
อักเสบบี และ 1-5 เดือน สำหรับเชือ้ ตับอักเสบซี จึงจะตรวจเลือด
พบการเปลีย่ นแปลงในตับ ถ้าผูร้ บั เลือดมีอาการเหลืองเกิดขึน้ ภายใน 6
เดือน อาจจะเกิดจากการติดเชื้อจากการรับเลือดควรรีบพบแพทย์
และแจ้งให้แพทย์ทราบทันที บางรายจะไม่มีอาการแสดงชัดเจน
แต่บางรายจะมีอาการตัวเหลือง (ดีซา่ น) คลืน่ ไส้ อาเจียน ปวดท้อง
แน่นท้อง เหนือ่ ยง่าย ปัสสาวะสีเข้ม ตรวจหน้าทีข่ องตับจะพบว่ามี
liver enzymes สูงขึน้ ควรรีบไปพบแพทย์อาการมักจะหายไปได้เอง
ระยะหนึง่ ผูต้ ดิ เชือ้ อาจจะเป็นพาหะของโรคต่อไป
ผูต้ ดิ เชือ้ หรือผูเ้ ป็นพาหะของตับอักเสบบีเรือ้ รัง เมือ่ ตรวจเลือด
จะพบว่ามี HBsAg บวก ต่อมาพบว่าเพียง 5% จะเป็นพาหะเรือ้ รัง
อีก 95% จะสร้างความต้านทานได้จะมีจำนวนน้อยทีแ่ สดงอาการของ
โรคตับแข็ง และหรือเป็นมะเร็งของตับ ซึง่ มีจำนวนน้อยกว่าผูท้ ต่ี ดิ เชือ้
ตับอักเสบซีมาก
ตับอักเสบซี ในระยะแรกจะมีอาการรุนแรงน้อยกว่าตับอักเสบบี และ
จะไม่ทำให้เสียชีวติ ในระยะแรกปัญหาสำคัญของการติดเชือ้ ตับอักเสบซี
มักจะเกิดขึ้นในระยะหลายปีต่อมาหลังรับเชื้อแล้ว คือ จะมีอาการ
ตับอักเสบเรือ้ รังได้ ร้อยละ 75-85 ของผูร้ บั เชือ้ ซึง่ ต่อมาจะมีอาการ
ตับแข็ง ตับล้มเหลวหรือเป็นมะเร็งของตับ
เราจะป้องกันการติดเชื้อตับอักเสบเอและบีอย่างไรโดยเฉพาะ
ผูป้ ว่ ยทีต่ อ้ งรับเลือดบ่อยๆ
การฉีดวัคซีนป้องกันโรคตับอักเสบบี ปัจจุบนั เป็นทีน่ า่ ยินดีวา่ ตัง้ แต่
พ.ศ.2533 รัฐบาลได้กำหนดให้เด็กแรกเกิดทุกรายต้องฉีดวัคซีน
พฤษภาคม - สิงหาคม 2548

ป้องกันตับอักเสบบีโดยรัฐออกค่าใช้จา่ ยให้ ฉีดเมือ่ แรกเกิด อายุ 2
และ 6 เดือน ต่อเนือ่ งกัน 3 ครัง้ เด็กจะสร้างภูมติ า้ นทานต่อโรค
ทำให้มโี อกาสติดเชือ้ ตับอักเสบบีนอ้ ยลงมาก จะเห็นว่าเด็กทีเ่ กิดหลัง
พ.ศ. 2533 จะมีโอกาสติดเชื้อตับอักเสบบีน้อย ปีพ.ศ. 2548
องค์การสหประชาชาติ ร่วมกับองค์การอนามัยโลก ได้ประกาศใน
“ วันฮีโมฟีเลียโลก ” คือวันที่ 9 เมษายน 2548 “ ขอให้ทว่ั โลกทำการ
เชิญชวนให้ฉีดวัคซีนตับอักเสบเอและบีให้กับผู้ป่วยฮีโมฟีเลีย
ทุกราย ” สำหรับผูป้ ว่ ยธาลัสซีเมียซึง่ ต้องรับเลือดบ่อยเช่นเดียวกับ
ผูป้ ว่ ยฮีโมฟีเลีย ควรจะปฏิบตั ติ ามนีด้ ว้ ยคือ รายทีย่ งั ไม่เคยรับวัคซีน
ตับอักเสบเอและบี ควรตรวจเลือดว่ามีภมู ติ า้ นทานตับอักเสบเอและบี
หรือไม่ถา้ ไม่มภี มู ติ า้ นทานขอให้ไปรับการฉีดวัคซีนตับอักเสบเอและบี
ทุกคน รายที่ไม่เคยรับวัคซีนตับอักเสบเอและบีมาก่อน เมื่อรู้ว่าตน
เองรับเชือ้ ตับอักเสบเอและบีในระยะแรก ปัจจุบนั นีม้ ยี าป้องกัน โดย
การฉีดยา hepatitis A หรือ B immuno globulin ให้กับผู้ติด
เชือ้ ทันทีจะป้องกันให้เกิดโรคน้อยลง ข้อแนะนำสำหรับผูท้ ต่ี ดิ เชือ้ ตับ
อักเสบซี ปัจจุบนั หลายประเทศให้การรักษาแก่ผปู้ ว่ ยทุกรายโดยใช้ยา
Interferon alfa ร่วมกับยา Ribavirin anti viral agent ซึง่ ยังมีราคา
สูงมาก
การติดเชื้อ HIV จากการรับเลือดจะมีโอกาสเกิดมากน้อย
เพียงใดและจะมีวธิ ปี อ้ งกันอย่างไร โรคเอดส์พบครัง้ แรกในโลกเมือ่
พ.ศ.2524 อีก 3 ปีตอ่ มาจึงพบสาเหตุวา่ เกิดจากเชือ้ ไวรัส HIV type 1
(HIV-1) และ HIV type 2 (HIV-2) ในปีพ.ศ.2525 ได้มรี ายงาน
แรกในผู้ป่วยเด็กโรคฮีโมฟีเลียติดเชื้อเอดส์โดยการรับส่วนประกอบ
โลหิตจากผูบ้ ริจาคทีต่ ดิ เชือ้ เอดส์ จึงมีการตืน่ ตัวว่าการรับเลือดมีโอกาส
ติดเชือ้ เอดส์ได้ทำให้มกี ารหาแนวทางป้องกันจากการรับเลือดอย่างจริงจัง
และมีการพัฒนาแนวทางและวิธกี ารต่างๆอย่างต่อเนือ่ งจนถึงปัจจุบนั
ผูป้ ว่ ยจะเกิดอาการเมือ่ ไหร่หลังจากได้รบั เชือ้ และมีอาการอย่างไร
บ้าง
อาการหลังจากได้รบั เชือ้ แบ่งออกเป็น 3 ระยะ
1. ระยะแรก หลังจากรับเชือ้ แล้ว ภายใน 10-21 วัน ร้อยละ 60
ของผู้ติดเชื้อจะมีอาการไข้ ต่อมน้ำเหลืองโต เจ็บคอ ผื่น ปวดข้อ
ปวดกล้ามเนือ้ (อาจจะมีหรือไม่มอี าการปวดหัว) ท้องเสีย คลืน่ ไส้
อาเจียน ต่อมาเมือ่ ร่างกายสร้างภูมติ า้ นทานแล้วอาการเหล่านีจ้ ะหาย
ไประยะหนึง่ ขณะเดียวกันไวรัสจะแบ่งตัวเพิม่ ขึน้ เรือ่ ยๆ ผูท้ ต่ี ดิ เชือ้
สามารถแพร่เชือ้ ไปให้ผอู้ น่ื ได้ทางเลือด และสารคัดหลัง่ ทางอวัยวะเพศ
2. ระยะทีส่ อง ระยะทีไ่ ม่มอี าการชัดเจน (Asymptomatic infection) ผูป้ ว่ ยมีเชือ้ อยูใ่ นร่างกายโดยไม่มอี าการได้นาน 10-12 ปี
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ระยะนีเ้ ชือ้ HIV จะทำลาย T-helper Cell (เป็นเซลล์ทส่ี ร้างภูมติ า้ น
ทานให้แก่รา่ งกาย) ทำให้ไม่มคี วามต้านทานต่อเชือ้ ต่างๆ
3. ระยะทีส่ าม จะเกิดอาการของโรคเอดส์ชดั เจน เกิดจากร่างกาย
ไม่มภี มู ติ า้ นทาน มีไข้เรือ้ รัง ต่อมน้ำเหลืองโต ติดเชือ้ ง่ายโดยเฉพาะ
ในปอด มักจะติดเชือ้ รา วัณโรค มีอาการท้องเดิน น้ำหนักตัวน้อย
มีอาการทางสมอง ซึง่ ต้องได้รบั การรักษาอย่างต่อเนือ่ ง และต้องใช้ยา
รักษาหลายตัวร่วมกัน
สาเหตุการติดเชือ้ เอดส์ (HIV) เป็นทีท่ ราบกันดีแล้วว่าติดต่อได้
4 ทางคือ
1. การร่วมเพศ พบมากทีส่ ดุ
2. จากมารดาสู่ทารก ซึ่งปัจจุบันนี้มีการให้ยาแก่มารดาที่มีเชื้อ
เอดส์ ระหว่างตัง้ ครรภ์ พบว่าอัตราการติดเชือ้ มายังบุตรลดลงมาก
หรือในมารดาที่ให้นมบุตรก็อาจจะติดไปยังบุตรได้
3. การรับเลือด พบน้อยลงมาก จะเกิดเฉพาะกรณีที่ผู้บริจาค
เพิง่ รับเชือ้ ไม่นาน ร่างกายยังไม่สร้างภูมติ า้ นทาน และเชือ้ มีจำนวน
น้อย จึงไม่สามารถตรวจเลือดพอทีจ่ ะคัดกรองออกได้
4. การใช้เข็มร่วมกันในกลุม่ ผูต้ ดิ ยาเสพติด เชือ้ จะติดจากเลือด
ทีอ่ ยูใ่ นเข็ม จากคนหนึง่ ไปสูอ่ กี คนหนึง่
แนวทางการป้องกันการติดเชือ้ HBV HCV และ HIV จากการ
รับเลือด
สำหรับประเทศไทยได้มีมาตรการการป้องกันด้านผู้บริจาคเลือด
และมีการตรวจคัดกรองเลือดบริจาคทุกยูนิตอย่างดีเทียบเท่ามาตร
ฐานสากลในประเทศทีเ่ จริญแล้วทำให้มโี อกาสเสีย่ งต่อการติดเชือ้ จากการ
รับเลือดน้อยมาก การตรวจมีขน้ั ตอนดังนี้
1. การป้องกันทางด้านผูบ้ ริจาคเลือด
1.1. เริม่ จากการให้ความรูแ้ ก่ผบู้ ริจาค ไม่ให้มาบริจาคเลือด
ถ้ามีพฤติกรรมเสี่ยงหรือเคยมีประวัติเป็นโรคที่มีโอกาสแพร่
เชือ้ ทางเลือด
1.2. Donor self selection ผู้บริจาคเลือดจะตอบคำถาม
ในแบบสอบถามก่อนบริจาค ถ้ารูว้ า่ ตนเป็นกลุม่ เสีย่ ง จะงด
บริจาคโลหิต
2.การตรวจคัดกรองเชือ้ ต่างๆในเลือดบริจาค เป็นกฎระเบียบ
ทีป่ ฏิบตั กิ นั อย่างทัว่ ถึงทัง้ ประเทศ เมือ่ ได้รบั เลือดบริจาคแล้ว ศูนย์
บริการโลหิตฯและหรือธนาคารเลือดทุกแห่ง จะตรวจเลือดบริจาค
ทุกยูนติ สำหรับเชือ้ 4 ชนิดคือ

การตรวจเลือดแล้วจะปลอดภัยเพียงใด การตรวจ HBV HCV
และ HIV จะตรวจไม่พบในระยะแรกที่รับเชื้อยังมีเชื้อจำนวนน้อย
ในร่างกาย จะแบ่งตัวจนมากขึ้นถึงระดับหนึ่งจึงตรวจพบ โดยวิธี
HIV Antigen และหรือ NAT Test ก่อนซึง่ ร่างกายยังไม่สร้างภูมติ า้ น
ทานที่จะตรวจพบได้การตรวจภูมิต้านทานจะให้ผลบวกได้ภายหลัง
ซึ่งระยะเวลาในการทดสอบที่จะสามารถตรวจพบ ให้ผลบวกได้มี
ระยะเวลาต่างกันดังนี้
1) ตรวจเชื้อเอดส์ Anti HIV-22 วัน HIV Ag-16 วัน
NAT-11 วัน
2) ตรวจเชือ้ ตับอักเสบบี ไม่มกี ารทดสอบ HBs Ag- 42 วัน
NAT-19 วัน
3) ตรวจเชือ้ ตับอักเสบซี Anti HCV-70 วัน
ไม่มกี ารทดสอบ NAT-12 วัน
จากข้อมูลข้างบนนีจ้ ะเห็นว่า แม้จะมีการตรวจอย่างดีทส่ี ดุ แล้ว ก็ไม่
สามารถจะป้องกันการติดเชือ้ HBV HCV และ HIV แต่โอกาสติดเชือ้
มีนอ้ ยมาก การป้องกันโดย donor self selection และการให้ความรู้
แก่ผบู้ ริจาคจึงเป็นสิง่ สำคัญทีส่ ดุ อย่างหนึง่ การทดสอบดังกล่าวข้างต้น
ต้องพยายามทำให้มีความถูกต้อง แม่นยำสูงเพราะการทดสอบโดย
วิธีต่างๆ และน้ำยาชนิดต่างๆ จะให้ความแม่นยำมากน้อยต่างกัน
3. แพทย์จะพยายามให้เลือดในรายที่จำเป็นเท่านั้น และเลือก
ชนิดของโลหิตที่เหมาะสม เช่น การให้เลือดชนิดที่แยกเม็ดเลือด
ขาวออก (leucocyte depleted pack red cell) จะช่วยลดการติด
เชือ้ ลงบ้าง ในระยะทีเ่ ชือ้ อยูใ่ นเม็ดเลือดขาว และเชือ้ บางชนิด เช่น
CMV จะมีโอกาสติดน้อยลง
4. ผู้ป่วยพยายามหลีกเลี่ยงปัจจัยที่จะทำให้ต้องรับเลือดมาก
ขึ้น เช่น หลีกเลี่ยงการติดเชื้อให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ เพราะจะ
ทำให้เม็ดเลือดแดงถูกทำลายมากขึน้ โดยการทำฟันเป็นประจำ อย่า
ให้มภี าวะติดเชือ้ เรือ้ รังในร่างกาย เช่น หลีกเลีย่ งการเข้าไปอยูใ่ นสถาน
ทีม่ กี ลุม่ คนหนาแน่น จะติดเชือ้ หวัดได้งา่ ยดูแลรักษาร่างกายให้แข็งแรง
สะอาด ป้องกันและรักษาอาการหูนำ้ หนวก ฟันผุ เป็นฝีหนองตามตัว
ระวังการเป็นโรคท้องเดินจากการกินอาหารไม่สะอาด
โดยสรุป การรับเลือดมีโอกาสติดเชือ้ ตับอักเสบบี ซี และเชือ้ เอดส์
ได้ แต่มโี อกาสน้อยมาก ผูป้ ว่ ยและบิดามารดาไม่ควรกังวลจนเกินเหตุ
เพราะผูเ้ กีย่ วข้องทุกฝ่ายได้พยายามหาทางป้องกันอย่างดีทส่ี ดุ โอกาส
ติดเชือ้ จึงน้อยลงเป็นลำดับ

อัตราทีพ่ บในผูบ้ ริจาคเลือด ร้อยละ(1)
เชือ้ ซิฟลิ สิ
โดยการตรวจ VDRL หรือการทดสอบอย่างอืน่
เชือ้ ตับอักเสบบี โดยการตรวจ HBs Ag
เชือ้ เอดส์
โดยการตรวจ Anti HIV
ควบคูก่ บั HIV Ag
เชือ้ ตับอักเสบซี โดยการตรวจ Anti HCV
พฤษภาคม - สิงหาคม 2548

0.60 - 1.08
1.48 - 4.8
0.15 - 0.40
0.00 - 0.01
0.24 - 1.13
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