เรื่องเล่า...จากหมอเลือด
ศ. ดร. นพ.วิปร วิประกษิต
ในฐานะที่เป็นหมอโรคเลือด ซึ่งต้องใช้เลือดเป็นจ�ำนวนมากเพื่อรักษา
คนไข้โรคเลือดโดยเฉพาะโรคธาลัสซีเมีย ผมก็มีค�ำถามเหมือนทุกคนว่า..

เชื้อน้องโควิด-19 นี้จะสามารถถ่ายทอดผ่านการรับเลือดได้หรือไม่
คนไปบริจาคเลือดจะมีความเสี่ ยงอะไรไหม
แล้วเชื้อดังกล่าวมันอยู่ในเลือดได้หรือไม่
ถ้าอยูไ่ ด้ เชือ
้ งท�ำงานกับเลือด
้ จะสามารถมีโอกาสติดไปยังคนทีต
่ อ
เช่น นักเทคนิคการแพทย์ น้องๆ ที่ ห้องแลปได้ไหม
โอ้ยคิดแล้วก็ปวดหัว..อย่ากระนั้นเลยเรามาดูข้อเท็จจริงกันดีกว่า
จากข้อมูลในปั จจุบน
ั จนถึงวันที่ 4 มีนาคมทีผ
ิ นะครับ
่ า่ นมา (ออกตัวไว้นด
ว่าข้อมูลมีการเปลีย
่ นแปลงกันวันต่อวัน พรุง่ นีม
้ น
ั อาจจะไม่เป็นอย่างทีผ
่ มเขียน
วันนีแ
้ ล้วก็ได้)
ผมพอจะสรุปได้ดังนีน
้ ะครับ (มาเป็นข้อๆ อีกแล้ว...555)

		
		แนวทางของประเทศในฝั่งตะวันตก เช่น สหรัฐอเมริกา (ค่าย AABB (Americal Association of Blood Bank)
หรือ ยุโรป (Euroepan Center for Disease Control: ECDC) ก็ดูจะมีความแตกต่างกับแนวทางที่ประเทศจีน
ท�ำอยู่ในปัจจุบันในบางประการครับ (ยังไม่รู้ว่าใครดีกว่า แต่รู้แน่ๆ ว่าพี่จีนมีประสบการณ์มากกว่าเยอะ...555)

			ในปัจจุบันยังไม่มีหลักฐาน หรือมีรายงานคนไข้ ว่าเชื้อน้องโควิด-19 จะสามารถถ่ายทอดได้ผ่าน
การรับเลือด เชื้อในตระกูลโคโรน่ารุ่นพี่ เช่น เชื้อ SARs และ MERs ที่ระบาดมาก่อนหน้าก็ไม่ถ่ายทอดทางเลือด
เช่นกันครับ...โล่งไปนี๊ดดด....
		
อย่างไรก็ตามมีความแตกต่างกันระหว่างเชื้อโคโรน่าทั้ง 3 ชนิด
ข้อมูลของเชื้อรุ่นพี่ (พี่ซาซ่าร์ และ พี่เมอร์) พบว่าสามารถพบเชื้อได้ในเลือด ในน�้ำเหลือง และในเม็ดเลือดขาว
ของผู้ป่วย แต่โดยส่วนใหญ่มักจะพบเชื้อในกระแสเลือดในช่วงระยะที่ผู้ป่วยเริ่มมีอาการ ซึ่งเมื่อถึงระยะนั้นผู้ป่วย
ก็คงจะไม่ไปบริจาคเลือดแน่ๆ ครับ (ปกติใครมีไข้ เขาก็ไม่รบั บริจาคครับ เพราะฉะนัน้ โอกาสติดจากการไปนัง่ บริจาค
เลือดแทบไม่มนี ะครับ)
พ.ค.
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		แต่อย่างไรก็ตามในทางทฤษฎียงั มีความเสีย่ งว่าเชือ้ ไวรัสในตระกูลนี้ สามารถส่งผ่านจากการรับเลือดได้ เพราะ
มีการพบเชื้อในเลือด ท�ำให้ WHO หรือ องค์การอนามัยโลก และองค์การอาหารและยาของอเมริกา (FDA)
และ ECDC ไม่แนะน�ำให้รบั บริจาคเลือดจากผูท้ มี่ าจากพืน้ ทีท่ มี่ กี ารระบาดของเชือ้ อย่างรุนแรง เช่น เมืองอูฮ่ นั่ หรือ
ในตอนนีป้ ระเทศไทยก็เพิม่ เป็น 14 ประเทศแล้วนะครับ รวมไปจนถึงคนทีม่ ปี ระวัตสิ มั ผัสเชือ้ ใกล้ชดิ กับคนไข้โควิดนี้
หรือสัมผัสกับผู้ที่กลับมาจากเขตระบาดร้ายแรง... ใครมีประวัติแบบนี้ควรหลีกเลี่ยงการบริจาคเลือดอย่างน้อย
21 วันครับ
		
		และในกรณี
องผู้ต้ ติดิ ดเชืเชื้อ้ อ ที่ ไทีด้่ไรด้ั บรการยื
28 วัวันน
		 และในกรณีขของผู
ับการยืน ยันนยันแล้แล้ว ว “ควรเว้
“ควรเว้นน”” จากการบริ
จากการบริจ าคเลื อ ดอย่างน้อยย 28
ภายหลังจากการรักษาจนหายขาด (อยากท�ำบุญ เราเข้าใจ แต่ต้องใจเย็นๆนะครับ)

ในเวลานี้ AABB, FDA และ CDC ยัง “ไม่แนะน�ำ” ให้ดำ� เนินการตรวจเลือดทีบ่ ริจาคเพิม่ เติมใดๆ เพือ่ หาไวรัส
น้องโควิดครับ (ตามปกติมาตรฐานธนาคารเลือดจะตรวจหาเชื้อไวรัสพวก HIV ตับอักเสบบี ตับอักเสบซี เชื้อซิฟิลิส
เป็นต้นครับ) แปลว่า ฝรั่งบอกว่ายังไม่ต้องตรวจครับ...
		
		ฝั่งตะวันตกบอกว่าเอาไว้มันกระจายแพร่ มากกว่านี้แล้วเดี๋ยวเราค่อยมาว่ากันอีกที..555 ประมาณนี้

		ฝั่งจีนท�ำมากกว่าเยอะครับ เนือ่ งจากประเด็นส�ำคัญที่พบว่าในผู้ป่วย COVID-19 ที่ยังไม่มีอาการก็สามารถ
พบเชื้อได้ในเลือด น�้ำเหลืองและเม็ดเลือดขาวชนิดลิมโฟไซท์ สามารถพบเชื้อได้ 1-2 วันก่อนจะเริ่มมีอาการ
และเมื่อมีอาการแล้วสามารถพบเชื้อได้ 7-12 วันในรายที่อาการไม่มาก แปลว่าคนที่ไม่มีอาการอาจจะเดินเข้า
ไปบริจาคเลือดด้วยจิตเมตตาโดยหารู้ไม่ว่าตัวเองอาจจะมีเชื้ออยู่
		
		ในรายที่เป็นรุนแรง อาจจะพบเชื้อในเลือดได้มากกว่า 2 สัปดาห์ ที่ส�ำคัญพบเชื้อนี้ในอุนจิได้ด้วย
		 4-5และในกรณี
ของผู้เค้้ตาิดถึเชืงให้
้อ เรากิ
ที่ไนด้ร้รอับนการยื
นยันแล้ล้วางมื“ควรเว้
จากการบริ
จาคเลือดอย่างน้อย 28 วัน
นาน
สัปดาห์ (แบบนี
ช้อนกลาง
อบ่อยๆน”นะครั
บ)
ภายหลังจากการรักษาจนหายขาด (อยากท�ำบุญ เราเข้าใจ แต่ต้องใจเย็นๆนะครับ)

การพบเชื้อแบบนี้ท�ำโดยวิธีการตรวจทาง RT-PCR แยกไม่ได้นะครับว่าเป็นเชื้อเป็น หรือ เชื้อตาย
แต่อย่างไรก็ตามเพื่อความปลอดภัยไว้ก่อนเราควรจะต้องป้องกันตัวเองไว้ก่อน To die another day ยังไม่ขอ
ตายวันนี้นะออเจ้าาา..
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		ธนาคารเลือดที่จีนจะถามประวัติเรื่องการสัมผัสโรคยาวไปที่ 28 วัน (ข้างบน 21 วัน) มีการโทรสอบ
ถามผู้บริจาคหลังจากรับบริจาคมาแล้วว่าตัวเอง คนในบ้าน และคนใกล้ชิดมีอาการป่วยหรือไม่ ถ้ามีอาการป่วย
ตรวจสอบแล้วว่ามีการติดเชื้อ ก็ต้องเรียกผลิตภัณฑ์เลือดที่จ่ายออกไปคืนมาทั้งหมด และตรวจสอบผู้ที่ได้รับ
เลือดที่บริจาคนั้นอย่างต่อเนือ่ ง

เด็ดสุดคือในเมืองหลวงของการระบาดคือเมืองอู่ฮั่น ได้เริ่มท�ำการตรวจหาเชื้อในเลือดบริจาคทุกถุงด้วยวิธีการ
ตรวจ RNA (RT-PCR) มาตั้งแต่วันที่ 10 กุมภาพันธ์ครับ แต่ตอนนี้ข้อมูลยังไม่มีว่าผลเป็นอย่างไรพวกเรา
ต้องติดตามต่อไปด้วยใจระทึก...
ส�ำหรับประเทศไทยมีข้อแนะน�ำจากสภากาชาดไทย และโรงพยาบาลศิริราช (ดู ในรูปประกอบนะครับ)
หากมีประวัติสัมผัส เว้นยาวไปเลย 1 เดือน และในคนที่ป่วยควรเว้นยาวไป 3 เดือนเลย แต่อาจมีปัญหา
คือ จะท�ำให้มีจ�ำนวนคนที่บริจาคได้ตามเกณฑ์ลดลง ตอนนี้เราเลยต้องมารณรงค์หาผู้บริจาคกันเพิ่มครับ
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ข้อแนะน�ำในตอนนีข้ องผมคือ ส�ำหรับพวกเราทุกคนที“่ สุขภาพร่างกายแข็งแรงดีและยังไม่ไปสัมผัสเชือ้ ” สมควร
จะไปช่วยกันบริจาคเลือด เพราะไม่เช่นนั้นจะมีปริมาณเลือดไม่เพียงพอส�ำหรับผู้ป่วยที่มีความจ�ำเป็นต้องใช้เลือด
เพื่อการรักษา
ข้อแนะน�ำสุดท้ายส�ำหรับน้องๆ เทคนิคการแพทย์และผูป้ ฏิบตั งิ านทางห้องปฏิบตั กิ ารทีจ่ ะต้องมีการสัมผัสเลือด
น�้ำเหลือง อุจจาระ สิ่งส่งตรวจทั้งหลาย ไม่ว่าจะเป็นจากคนไข้ที่ติดเชื้อหรือคนที่ยังไม่ติดเชื้อ (ตอนนี้เราก็ไว้
ใจใครไม่ได้ทั้งนั้นแหละครับ) คือการท�ำ Universal Biosafety Precaution ครับ

อย่างทีห
่ อ้ งปฏิบต
ั ก
ิ ารแลปของผม ออกเป็นกฎระเบียบไว้เลยว่าทุกคนจะต้องสวม
เสื้ อกาวน์ในการปฏิบัติงาน สวมถุงมือ ใส่ หน้ากากอนามัย ใส่ แว่นตานิรภัย เพื่อท�ำ
การตรวจตัวอย่างภายใต้ตู้ biosafety cabinet ตลอดเวลา ไม่ว่าตัวอย่างจะมา
จากที่ไหนก็ตาม จะมีประวัติหรือไม่มีประวัติเราไม่สน เราจะต้อง safety first
ครับ

ขอฝากไว้ในอ้อมใจทุกท่านว่า เลือดบริจาคมีอายุจำ� กัดครับ และต้องใช้อย่างต่อเนือ่ ง
หากพวกเราผู้บริจาคเลือด มีสุขภาพแข็งแรง รู้สึกสบายดีและไม่มีอาการป่ วยทางระบบ
ทางเดินหายใจ #พรุ่งนี้ไปบริจาคเลือดกันนะครับ
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