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Multicomponent Collection by Apheresis
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หนวยคลังเลือด ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

การขอและการใชโลหิตที่มีมากขึ้นในปจจุบัน มีสาเหตุจาก
การรักษามีความซับซอนมากขึ้น เชน การปลูกถายอวัยวะ การ
เปลี่ยนถายไขกระดูก การรักษาโรคเลือดและมะเร็งดวย chemotherapy ในขณะเดียวกันการบริหารจัดการหาโลหิตที่ปลอดภัย
ใหเพียงพอแกผูปวยทำ�ไดยากขึ้น อีกทั้งเกณฑการคัดเลือกผูบริจาค
โลหิตเขมงวดมากขึ้น ทั้งการคัดเลือกจากประวัติ การตรวจ
รางกาย และการตรวจทางหองปฏิบัติการ จึงทำ�ใหการเพิ่มจำ�นวน
ผูบริจาคโลหิตทำ�ไดยาก1-3 ไดมีการพัฒนาการเจาะเก็บโลหิตจาก
วิธี whole blood (WB) donation แลวนำ�มาปนเปน blood
component มาเปนวิธี apheresis technique ซึ่งเก็บเฉพาะ
blood component ที่ตองการ โดยใชเครื่อง blood cell separator
เชน การทำ� plateletpheresis หรือ plasmapheresis เพื่อเก็บ
เฉพาะ platelet หรือ plasma แลวแตความจำ�เปนของผูปวย รวม
ทั้งการเตรียม blood component ชนิดที่ขาดแคลน สามารถชวย
แกปญหาไดพอสมควร แตก็ยังคงมีปญหาเรื่องการขาดแคลนโลหิต
และสวนประกอบของโลหิตเปนครั้งคราว
ปจจุบันไดมีการพัฒนา apheresis technique จากเดิมที่
เคยเก็บโลหิตดวยวิธี single component collection เปนวิธี
multicomponent collection (MCC) ซึ่งเปนการเก็บ blood
component ชนิดเดียวกันมากกวา 1 therapeutic dose หรือ
เปนการเก็บ blood component ตางชนิดกันมากกวา 1 ชนิด
ในการบริจาคครั้งเดียวกันจากผูบริจาคหนึ่งคน ยกตัวอยางเชน
การเก็บ single donor platelet (SDP) เปนชนิด double dose
platelet (DDP) หรือ triple dose platelet (TDP) หรือเก็บ
single donor red cell (SDR) เปนชนิด double dose red

blood cell (DDRBC) หรือเก็บ platelet และ plasma ในการ
บริจาคครั้งเดียวกันเปนตน1,2,4
ขอดีของการเจาะเก็บโลหิตดวยวิธี MCC เมื่อเทียบกับการเจาะ
เก็บโลหิตดวยวิธี WB คือลดขั้นตอนการทำ�งานและ workload5 ดัง
แสดงใหเห็นใน flow chart นอกจากนี้ยังเปนการลดตนทุนคาแรง
ของเจาหนาที่ ตนทุนคา disposable kit ที่ใชในการทำ� เนื่องจาก
ได blood component มากกวา 1 ถุง
ประโยชนที่ผูปวยจะไดจากการรับโลหิตที่เจาะเก็บโดยวิธี MCC
ไดแก ลดความเสี่ยงตอการเกิด alloimmunization, transfusion
reaction และ transfusion transmitted disease (TTD) ทั้งนี้
เนื่องจากผูปวยไดโลหิตครบ therapeutic dose จากผูบริจาค
เพียงคนเดียว ซึ่งหากไดโลหิตจากวิธี WB donation จำ�เปนตอง
ไดโลหิตจากผูบริจาคหลายคน จึงจะครบจำ�นวน therapeutic dose
อีกประการหนึ่งสวนใหญของผูบริจาคดวยวิธี MCC มักเปน
ผูบริจาคประจำ� ทำ�ใหความเสี่ยงดังกลาวยิ่งนอยลงอีก2,4,6 สำ�หรับ
แพทยผูรักษาผูปวยหากเลือกใชโลหิตจากการเจาะเก็บดวยวิธี
MCC จะไดโลหิตที่มี higher quality และ standardized
quantities เนื่องจากโลหิตที่ไดจะเปน inprocess leucodepleted
หรือ prestorage in-line filtered platelet และ red blood cell
(RBC) ซึ่งจะมีปริมาณและจำ�นวนของ platelet และ RBC ที่
มีคาไมแตกตางกันมากในการเจาะเก็บแตละครั้งจากเครื่อง blood
cell separator ทั้งนี้เพราะการทำ�งานของเครื่องถูกควบคุมโดย
computer program ทำ�ใหแพทยสามารถคำ�นวณขนาดของโลหิต
ที่จะใหแกผูปวย และคาดคะเนจำ�นวน platelet และ RBC ที่
จะเพิ่มขึ้นในผูปวยไดถูกตองกวาการให WB derived platelet

Flow chart of MCC processing vs manual whole blood donation and preparation
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และ RBC ซึ่งจะมีจำ�นวนและปริมาณที่แตกตางกันคอนขางมาก
ในการบริจาคแตละครั้งของผูบริจาคแตละคน6 นอกจากนั้นการ
เจาะเก็บโลหิตดวยวิธี MCC ยังมีขอดีที่สามารถเก็บโลหิตไดเพียง
พอจากผูบริจาคที่มีคุณสมบัติพิเศษ เพื่อใชรักษาผูปวยที่มี HLA
antibody หรือ HPA antibody และผูปวย IgA deficiency2
ในดานผูจัดหาผลดีสำ�หรับการเจาะเก็บโลหิตดวยวิธี MCC
คือ ทำ�ใหการบริหารจัดการทำ�งานมีประสิทธิภาพมากขึ้น สามารถ
ใชประโยชนสูงสุดจากทรัพยากรที่มีอยูไดแก เจาหนาที่ ผูบริจาค
โลหิต เครื่องมือ เครื่องใช พื้นที่การทำ�งานที่ลดลง รวมทั้งบริหาร
จัดการคลังเลือดสำ�รองไดงายขึ้น4,5,7 ขอจำ�กัดในการใชวิธี MCC
มีเพียงตนทุนของ disposable kit ซึ่งคอนขางสูงและเจาหนาที่ซึ่ง
ตองไดรับการอบรมฝกงานกอนใชเครื่อง4 ชนิดของเครื่อง blood
cell separator ที่นิยมใชกันในปจจุบันสำ�หรับ MCC ได แสดงใน
Table 15 เครื่องมือที่ใชเทคโนโลยีลาสุดในปจจุบัน เปน single
needle procedure และเจาะเก็บโลหิตโดยใชวิธี continuous
flow separation โดยมี blood reservoir chamber ทำ�ใหมี
extracorporeal blood volume ต่ำ� ใชเวลาในการเก็บสั้น และ
เกิดผลขางเคียงกับผูบริจาคนอยมาก8
เกณฑการรับบริจาคโลหิตดวยวิธี MCC ไมตางจากการรับบริจาค
ดวยวิธี apheresis โดยผูบริจาคตองผานเกณฑการรับบริจาค WB
donation และมีเกณฑเพิ่มเติมคือ ปริมาณโลหิตทั้งหมดตอการ
บริจาค 1 ครั้งตองไมเกิน 600 mL โดยไมรวม anticoagulant4
สำ�หรับการบริจาค plateletpheresis สามารถบริจาคซ้ำ�ไดหลัง 48
ชั่วโมง แตไมเกินสัปดาหละ 2 ครั้ง และไมเกินปละ 24 ครั้ง โดย
ผูบริจาคตองมี platelet count มากกวา 150 x 109/L ตามขอ
กำ�หนดของ American Association of Blood Bank (AABB)
และ Food and Drug Administration (FDA) ของ USA
โดยไมคำ�นึงวาการเก็บนั้นจะเปน SDP, DDP หรือ TDP9 คา
มาตรฐานของจำ�นวน platelet ใน SDP, DDP และ TDP ไดแสดง
ใน Table 2 ซึ่งจะเห็นวามีคาไมเทากันระหวางมาตรฐานของยุโรป
และอเมริกา โดยเกณฑของอเมริกาตองไดคาผานเกณฑอยางนอย
75% ของการทำ� ในขณะที่เกณฑของยุโรปตองผานเกณฑ 100%
ทุกยูนิต จากการศึกษาพบวา platelet ที่เก็บดวยวิธี MCC เมื่อ
ใหแกผูปวยมีคา posttransfusion platelet count increment
อยูในเกณฑที่ยอมรับได และไมแตกตางกันอยางมีนัยสำ�คัญ เมื่อ
เทียบกับ WB derived platelet11
เนื่องจากมีความกังวลถึงผลขางเคียงที่อาจเกิดแกผูบริจาคโลหิต
ดวยวิธี MCC ซึ่งอาจมีการสูญเสีย lymphocyte จากการบริจาค
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บอยครั้งและอาจเกิด immunosuppression ได FDA ของอเมริกา
จึงมีขอเสนอแนะเพิ่มเติมสำ�หรับการทำ� plateletpheresis วาการ
บริจาค DDP ควรเวนระยะมากขึ้น เปนสัปดาหละ 1 ครั้ง สวน
TDP เวนระยะ 2 สัปดาหตอ 1 ครั้ง สำ�หรับการบริจาค DDRBC
มีขอดีกวาการบริจาคแบบ WB เนื่องจาก RBC ที่ไดมีปริมาณ
ของ Hemoglobin (Hb) ไมแตกตางกันมากในการบริจาคแตละ
ครั้ง และสามารถเก็บ RBC ไดมากกวา 1 ยูนิต สำ�หรับหมูโลหิต
ที่หายากและใชบอยเชน group O, RhD negative2 เกณฑการ
คัดเลือกผูบริจาค DDRBC ตองไดผูบริจาคที่มี Hb ≥ 13.3 g/dL
หรือ Hct ≥ 40% ปริมาณของ RBC ที่เก็บไดขึ้นกับน้ำ�หนักและ
เพศของผูบริจาค ดังแสดงไวใน Table 3 ซึ่งเปนเกณฑของ
ประเทศสหรัฐอเมริกา12 เครื่องมือที่ใชเทคโนโลยีลาสุดในปจจุ
บันจะมี collection efficiency ในการเก็บ DDRBC 79-87%5
การบริจาค DDRBC ไมกอใหเกิดการลดลงของคา ferritin จน
เกิดภาวะ iron depletion มากกวาการบริจาค WB8 โดยไมพบ
การแตกตางอยางมีนัยสำ�คัญทางสถิติของ Iron balance ในการ
บริจาคทั้ง 2 ประเภท ทั้งในเพศชายและหญิง6 สำ�หรับ donation
interval ของการบริจาคดวยวิธี MCC ได แสดงใหเห็นใน Table 4
ผลขางเคียงที่อาจเกิดกับผูบริจาคโลหิตดวยวิธี MCC จาก
การศึกษาไมพบวาสูงกวาการบริจาคโลหิตดวยวิธี WB อาจเกิด
จากมีการแทนที่โลหิตที่ออกจากผูบริจาคดวย normal saline
ระหวางการเก็บ ในทางตรงกันขามพบวา vasovagal reaction
พบไดนอยกวาในผูบริจาคโลหิตดวยวิธี MCC โดยพบ moderate
และ severe reaction 0.12% และ 0.03% ในผูบริจาคดวยวิธี
MCC ในขณะที่พบถึง 0.38% และ 0.09% ในผูบริจาคแบบ WB
donation2,5,13,14 ตามลำ�ดับ
โดยสรุป multicomponent collection โดยวิธี apheresis
เปนทางเลือกอีกทางหนึ่งสำ�หรับการเจาะเก็บโลหิต โดยเปนการใช
ทรัพยากรอยางคุมคาเพื่อใหไดประโยชนสุงสุด ผลลัพธไดเปน
โลหิตที่มีคุณภาพสูง มีมาตรฐานที่ไมแตกตางกันมากในการผลิต
แตละครั้ง ใหผลการรักษาที่ดีขึ้นแกผูปวย ลดความเสี่ยงของ
การเกิด transfusion reaction แกผูปวย และไมเพิ่มผลขาง
เคียงที่เกิดขึ้นในผูบริจาคโลหิต การเจาะเก็บโลหิตโดยวิธี MCC
คงไมสามารถแทนที่การบริจาค WB donation เนื่องจากมีตนทุน
การผลิตที่ยังสูงกวา การตัดสินใจของแตละธนาคารเลือดวาจะใช
วิธีใดมากนอยเพียงใดคงขึ้นอยูกับนโยบาย ความเหมาะสมและ
ทรัพยากรที่มีอยูในแตละที่15

Multicomponent Collection by Apheresis
Table 1 Blood cell separator for multicomponent collection
Instrument
MCS +
Trima system
Amicus
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Manufacturer
Haemonetics
Braintree, MA, USA
Therumo BCT
Lakewood, Co., USA
Fresenius
Deerfield, IL, USA

Table 2 Minimal requirement for single, double and triple dose platelet
Plateletpheresis
Platelet yield  (x 1011/L)
European Union
Single dose platelet
≥ 2
Double dose platelet
≥ 5
Triple dose platelet
≥ 7.5

USA
≥ 3
≥ 6.5
≥ 9.5

Table 3 US recommendation for donor selection for double dose red cell
Maximum RBC volume (mL)
Weight (kg)
Male
Female
59 – 67
360
68 – 79
400
360
> 79
420
400

Table 4 Donor eligibility criteria for multicomponent collection
Previous Donation
Whole blood
Plasmapheresis
Platelet
Double dose red cell

Donation Interval to MCC
9 weeks
3 days
7 days
4 months
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