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สวนประกอบโลหิตเปนผลิตภัณฑชีววัตถุที่นำามาใชรักษาผูปวย 

อยางกวางขวางทั่วโลก เพื่อใหไดมาซึ่งผลิตภัณฑที่มีคุณภาพดี

และมีความปลอดภัยสูงจึงจำาเปนตองนำาหลักเกณฑและวิธีการที่

ดีในการผลิต Good Manufacturing Practice (GMP) ซึ่งเปน

เครื่องมือสำาคัญของระบบการประกันคุณภาพมาใชในทุกๆ ขั้นตอน 

การผลิต ตั้งแตวัตถุดิบในการผลิต การเจาะเก็บโลหิต วิธีการ 

เตรียมสวนประกอบโลหิต การทดสอบทางหองปฏิบัติการ การ

ควบคุมคุณภาพ การเก็บรักษาและการขนสง ทุกๆ ขั้นตอนตอง

ไดรับการควบคุมอยางเขมงวด

ผูบริจาคโลหิตถือเปนบุคคลสำาคัญเปนผูใหโลหิตที่เปนวัตถุดิบ

สำาคัญในการผลิตสวนประกอบโลหิต หากผูบริจาคโลหิตมีสุขภาพ

แข็งแรงปราศจากโรคภัยไขเจ็บ มีความเขมขนโลหิตปกติ ไมซีด จะ

ทำาใหไดโลหิตบริจาคและสวนประกอบโลหิตที่มีคุณภาพดี สาเหตุ

สำาคัญอันดับหนึ่งในการปฏิเสธไมรับบริจาคโลหิตของศูนยบริการ

โลหิตแหงชาติ สภากาชาดไทย คือ ผูบริจาคโลหิตมีความเขมขน

โลหิต (hemoglobin) ต่ำา โดยในป 2547 พบรอยละ 35.0 และ

เพิ่มสูงขึ้นเปนรอยละ 38.3 ในป 2550 และมีแนวโนมสูงขึ้นเรื่อยๆ 

จากการศึกษาของพิณทิรา ตันเถียรและคณะ (2551) ไดศึกษา

ในผูบริจาคโลหิตที่ความเขมขนโลหิตต่ำากวามาตรฐานจากการทดสอ

บดวยน้ำายาคอปเปอรซัลเฟตและเครื่องฮีโมโกลบิโนมิเตอร จำานวน 

435 ราย เปนหญิง 370 ราย ชาย 65 ราย เมื่อตรวจหาปริมาณ 

serum ferritin(SF) พบวา หญิงรอยละ 51.25 และชายรอยละ 

24.59 ธาตุเหล็กสะสมหมด (Iron depletion, SF <12 มคก./ล.)

เมื่อพิจารณาระดับ hemoglobin (ตรวจวัดดวยเครื่องตรวจนับ

เม็ดโลหิตอัตโนมัติ) รวมกับปริมาณ SF พบวาหญิงรอยละ 43.77 

และชายรอยละ 21.31 มีภาวะซีดจากการขาดธาตุเหล็ก (Iron 

deficiency anemia, SF < 12 มคก./ล. และ Hb หญิง < 12 

ก./ดล., ชาย < 13 ก./ดล.)และไดสรุปวาผูบริจาคโลหิตมีความ

เสี่ยงตอการเกิดโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก ดังนั้นควรตรวจ 

serum ferritin (SF) ในผูบริจาคโลหิตใหมทุกรายและผูบริจาค

โลหิตประจำาปละ 1 ครั้ง เพื่อชี้บงระดับธาตุเหล็ก ผูบริจาคโลหิต

ที่เสี่ยงตอการขาดธาตุเหล็กภายหลังบริจาคโลหิตคือ SF ต่ำากวา 

60 มคก./ล. จำาเปนตองไดรับธาตุเหล็กเสริมซึ่งกลุมนี้ตอบสนอง

ดีตอการไดรับธาตุเหล็ก 100 เม็ด (66 mg elemental iron) เปนระ

ยะเวลา 1 เดือน  ภาวะซีดเกิดจากหลายสาเหตุ การสูญเสียโลหิต

จากการบริจาคโลหิตติดตอกันเปนประจำาทำาใหระดับธาตุเหล็กสะสม

ลดลง เปนสาเหตุสำาคัญของภาวะซีดในผูบริจาคโลหิต นอกจากนี้ผูที่

มีโภชนาการไมถูกสวน ลดหรือควบคุมอาหาร ทำาใหขาดธาตุเหล็ก 

และวิตามินตางๆ เชน Folate วิตามิน B12 จะนำาไปสูภาวะซีด

ไดเชนกัน ธาตุเหล็กเปนวัตถุดิบสำาคัญจำาเปนตอการสรางเม็ดโลหิตแดง 

ผูที่มีภาวะซีดจะมีอาการเหนื่อยลา ขาดความกระตือรือรนในการทำา 

กิจกรรมตางๆ ความสามารถในการจดจำา สมาธิและประสิทธิภาพ

การเรียนการทำางานลดลง จึงมีความจำาเปนอยางมากที่ตองใหธาตุ

เหล็กเสริมในผูบริจาคโลหิตประจำาที่บริจาคโลหิตมากกวาปละครั้ง

ในปริมาณที่เพียงพอ รวมกับการเฝาระวังระดับ SF เพื่อใหผูบริจาค

โลหิตมีสุขภาพดีสามารถบริจาคโลหิตไดสม่ำาเสมอ ทั้งยังไดโลหิต

บริจาคที่มีคุณภาพสำาหรับผูปวย

การควบคุมคุณภาพสวนประกอบโลหิต

ภายหลังการนำาโลหิตบริจาคไปผานขั้นตอนตรวจคัดกรอง

โลหิตเพื่อหาเชื้อกอโรคและเตรียมเปนสวนประกอบโลหิตชนิด

ตางๆ จะมีการสุมตรวจสอบและนำามาทดสอบในหองปฏิบัติการ

ควบคุมคุณภาพ 

- การสุมตรวจสอบควรดำาเนินการเปนประจำาสม่ำาเสมอตาม

แผนงานการสุมตัวอยางประจำาปซึ่งในแตละเดือนจะระบุชนิด

ผลิตภัณฑ หัวขอการทดสอบ จำานวนขั้นต่ำาของตัวอยาง

สุมตรวจ ไวอยางชัดเจน 

- ควรมีคูมือปฏิบัติงาน (standard operating procedure, 

SOP) ที่จัดทำาเปนลายลักษณอักษร ไดรับการตรวจสอบ

และอนุมัติใชเปนทางการ 

- วิธีทดสอบทางหองปฏิบัติการ ควรไดรับการตรวจสอบความ

ถูกตองของวิธีทดสอบ (method validation)  เพื่อใหมั่น

ใจวาผลทดสอบที่ไดมีความถูกตองเหมือนกันทุกๆครั้งที่

ทดสอบหรือเปลี่ยนผูทดสอบ

- ขอมูลการทดสอบควรไดรับการบันทึก และตรวจสอบซ้ำา

เพื่อความถูกตอง

- ตัวอยางสุมตรวจที่พบวาผลการทดสอบคุณภาพไมผาน

บทความฟื้นวิชา
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เกณฑยอมรับควรไดรับการคัดแยกออก เก็บในที่กักกัน 

เพื่อรอการตรวจสอบซ้ำา หากผลตรวจสอบซ้ำาไมผานใหราย

งานผลใหผูที่เกี่ยวของทราบเพื่อรวมพิจารณาหาวิธีแกไข

และปองกันปญหาที่เหมาะสมตอไป ควรมีวิธีปฏิบัติที่

เปนลายลักษณอักษรและไดรับอนุมัติสำาหรับการดำาเนิน

การกับผลิตภัณฑที่ไมผานเกณฑยอมรับในหัวขอสำาคัญ

และมีผลกระทบรายแรง เชน พบการปนเปอนเชื้อจุลชีพ

ในสวนประกอบโลหิต

- บุคลากรควรไดรับการประเมินการทดสอบทักษะการปฏิบัติ

งาน (proficiency testing) โดยหนวยงานประเมินคุณภาพ

ภายนอก( external quality assessment scheme, 

EQAS) ที่มีมาตรฐานเปนที่ยอมรับ ภายในหรือภายนอก

ประเทศ เชน การประเมินทางสาขาโลหิตวิทยาโดย สำานัก

มาตรฐานหองปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตรการแพทย เปนตน

- อุปกรณและเครื่องมือที่ใชทดสอบทางหองปฏิบัติการควร

ไดรับการควบคุม เครื่องมือใหมควรไดรับการตรวจสอบ

ความถูกตอง (validation) ขอมูลตางๆควรไดรับการบันทึก

และจัดทำาเปนเอกสาร

Validation คือ การตรวจสอบความถูกตองของกระบวนการ

ปฏิบัติงานทั้งหมดและจัดทำาเปนเอกสารหลักฐานแสดงวา 

เครื่องมือ บุคลากร สถานที่ วัสดุตางๆที่ใช รวมทั้งโปรแกรม

คอมพิวเตอรที่เกี่ยวของทั้งหมดสามารถทำางานไดตรงตาม

วัตถุประสงคและใหผลลัพธถูกตอง   เอกสารหลักฐาน

แสดงการตรวจสอบคุณสมบัติมีดังตอไปนี้ 

Design qualification (DQ) การตรวจสอบคุณสมบัติ

การออกแบบและจัดทำาเปนเอกสารเพื่อแสดงวาเครื่อง

มือ ระบบ และสถานที่ ที่ออกแบบไวเหมาะสมตรงตาม

วัตถุประสงคที่จะใชงาน 

Installation qualification (IQ) การตรวจสอบคุณสมบัติ

การติดตั้งและจัดทำาเปนเอกสารเพื่อแสดงวา เครื่องมือ ระบบ 

และสถานที่ มีคุณลักษณะตรงตามขอกำาหนดหรือตามที่

ออกแบบไวและไดรับการติดตั้งอยางถูกตองเหมาะสม (เชน 

การตรวจสอบการติดตั้งเครื่องมืออุปกรณ ชิ้นสวนตางๆ

ตามรายการที่ระบุ กำาลังไฟ ระบบไฟสำารอง อุณหภูมิและ

ความชื้นของสถานที่ที่ติดตั้ง เปนตน 

Operational qualification (OQ)  การตรวจสอบคุณสมบัติ

และจัดทำาเปนเอกสารเพื่อแสดงวา เครื่องมือ ระบบ และ

สถานที่ภายหลังติดตั้งไดรับการปรับตั้งคาพารามิเตอรตางๆ

ถูกตองตามลักษณะงานที่ใช เครื่องมือสามารถทำางานไดตาม

วัตถุประสงค (เชน การทดสอบในสภาวะที่กำาหนด upper/

lower limit การสอบเทียบ ขั้นตอนนี้ยังรวมถึงการอบ

รมการใชงานดวย)

Performance qualification (PQ)  การตรวจสอบ

คุณสมบัติและจัดทำาเปนเอกสารเพื่อแสดงวา เครื่องมือ 

ระบบ และสถานที่ที่เกี่ยวของทั้งหมดใหผลลัพธการทำางานที่

ถูกตองแมนยำา มีประสิทธิผลเปนไปตามขอกำาหนด เปนการ

ทดสอบกับตัวอยางจริง หรือผลิตภัณฑจริง ใชวิธีทดสอบ 

ทางหองปฏิบัติการตามคูมือปฏิบัติงาน (SOP) ทดสอบซ้ำา

หลายๆครั้งและทดสอบโดยผูปฏิบัติงานที่ตางกัน ซึ่งการ

ทดสอบอาจดำาเนินการภายใตสถานการณที่ไมปกติที่จำาลอง

ขึ้น (worst case scenario)

การสุมตัวอยางสวนประกอบโลหิต

- ดำาเนินการสุมตัวอยางโลหิตตามแผนงาน โดยสุมตัวอยางจาก

สวนประกอบโลหิตที่พรอมจายออกไปใหโรงพยาบาลตางๆ 

- ควรมีกลองหรือภาชนะที่เหมาะสมสำาหรับใสตัวอยางสุมตรวจ 

หากการขนสงมายังหองปฏิบัติการทดสอบควบคุมคุณภาพ

ใชระยะเวลานานควรพิจารณาใสอุปกรณใหความเย็น เชน 

ice pack เพื่อถนอมรักษาตัวอยางสงตรวจ

- การเก็บตัวอยางโลหิตเพื่อนำามาทดสอบ สามารถเก็บตัวอยาง

จากสายถุงโลหิตไดโดยรูดสายถุงจากปลายสายเขาไปในตัว

ถุงใหโลหิตไหลเขาในถุงจนหมด กลับถุงขึ้นและลงเพื่อ

ใหผสมเขากันดี จากนั้นปลอยใหโลหิตไหลเขาใหเต็มสาย

ถุง ผนึกสายและดึงสายปลองที่ตองการทดสอบออกจากตัว

ถุง (เทคนิคการรูดสายเก็บตัวอยางควรไดรับการตรวจสอบ

ความถูกตองของวิธีกอนนำามาใช) พึงตระหนักวาตัวอยาง

โลหิตในสายปลองที่อยูใกลถุงมากที่สุดจะใหคาที่ใกลเคียง

กับโลหิตภายในถุงมากที่สุด การรูดสายที่ไมเหมาะสมหรือ

มากเกินไปอาจทำาใหเกิด hemolysis ในตัวอยางโลหิตได 

- บันทึกหมายเลขยูนิต วันหมดอายุ ขนาดถุง และขอมูล

สำาคัญอื่นๆ เพื่อใหสามารถสอบกลับขอมูลได ในระหวาง 

การทดสอบใหเก็บแยกโลหิตและสวนประกอบโลหิตตาม

อุณหภูมิที่เหมาะสม เชน เม็ดโลหิตแดงเก็บที่ 2-6 ซ. เกล็ด 

เลือดเก็บที่ 20-24 ซ. ในตูเขยาควบคุมอุณหภูมิ

วิธีการทดสอบคุณภาพสวนประกอบโลหิต

ตามมาตรฐาน Europeans guidelines (Council of Europe) 

และ AABB (Technical Manual 16th edition) แนะนำาใหสุมตรวจ

สอบคุณภาพสวนประกอบโลหิตเปนประจำาทุกเดือนเพื่อนำาขอมูลมา

วิเคราะหและติดตามดูคุณภาพ การทดสอบคุณภาพสวนประกอบ
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โลหิต ครอบคลุมการทดสอบดานกายภาพ เคมี จุลชีววิทยา ดังนี้

1. การตรวจสอบดวยสายตา(visualinspection) เปนการ

ตรวจสอบคุณลักษณะที่มองเห็นไดดวยตา เชน ความสมบูรณของถุง

บรรจุโลหิต สีของสวนประกอบโลหิต white particulate matter 

กอน clots และ aggregations เปนตน

- ถุงบรรจุโลหิตควรอยูในสภาพดี ไมฉีกขาด ไมมีรอย

รั่ว ไมมีโลหิตซึมตามรอยเชื่อมสายถุง

- สวนประกอบโลหิตชนิดเม็ดโลหิตแดงที่ปนเป อน

แบคทีเรียจะมีสีมวงดำา อาจมีกอน clot ขนาดใหญ 

และอาจพบ hemolysis หรือการแตกของเม็ดโลหิต

แดงรวมดวย สวนที่เปนน้ำาเหลืองอาจมีสีแดงหรือสี

น้ำาตาล การสังเกตสีของชั้นน้ำาเหลืองทำาไดโดยตั้งไวใน

ตูเย็น 2-6 ซ.  ใหแยกชั้น หรือปนแยกดวยเครื่องปน

เหวี่ยง สีของน้ำาเหลืองที่มีสีชมพูหรือสีแดงอาจบงบอก

ถึงการเกิด hemolysis  น้ำาเหลืองที่มีสีเขียวที่เกิดจาก

ผูบริจาคโลหิตมีระดับ bilirubin pigment (biliverdin) 

เพิ่มสูงขึ้น หรือรับประทานยาเม็ดคุมกำาเนิด สามารถนำา

ไปใชได  แตใหระวังสีเขียวที่เกิดจากแบคทีเรียปนเปอน 

เชน Pseudomonasspecies

- หากพบกอน clots ในสวนประกอบโลหิตใหคัดแยก

ออก ไมควรนำาไปใหผูปวย

- Swirling phenomenon  เปนลักษณะสำาคัญที่บงบอก

ความมีชีวิตของเกล็ดเลือดและสัมพันธกับคา pH เมื่อนำา

ถุงที่มีสวนประกอบโลหิตชนิดเกล็ดเลือดเขมขนสองผาน

แสงและบีบเบาๆ ใหพลาสมาภายในถุงขยับขึ้นลงจะ

เห็น swirling  การตรวจสอบ swirling อาจตรวจ

สอบในขั้นตอนการสุมตรวจควบคุมคุณภาพ หรือตรวจ

สอบกอนจายไปใหโรงพยาบาล และกอนใหผูปวย

- White particulate matter (WPM) สามารถพบ

ไดในสวนประกอบโลหิตทั้งชนิดเม็ดโลหิตแดงและ

เกล็ดเลือด ประกอบไปดวย เกล็ดเลือด เม็ดโลหิต

ขาว ไฟบริน และ cellular debris โดยสวนใหญคือ 

เกล็ดเลือด เมื่อทำาการตรวจดูลักษณะ WPMโดยวาง

ถุงโลหิตราบกับพื้นให label อยูดานลาง เปนเวลา 20 

นาที ที่อุณหภูมิ 4 ซ. และดูลักษณะของ WPM ที่เกิด

ขึ้นสามารถแบงไดเปน 4 ชนิด

ชนิดที่1  มองเห็นเปนจุดเล็กๆ สีขาวกระจายตัว มี

ขนาดเล็กกวา 1 มม. มีปริมาณ 20 - 5,000 กอนตอถุง 

เรียกตามลักษะที่มองเห็นวา starry sky หรือ dandruff

ชนิดที่ 2  มีสีขาวลักษณะมันลื่นเปนเมือก มีขนาด

ใหญกวาชนิดที่ 1 ประมาณ 1-6 มม. มีปริมาณ 2-50 

กอนตอถุง เรียกตามลักษณะที่มองเห็นวา wax, fat 

หรือ gunk

ชนิดที่3  เปนฟองที่มีลักษณะแตกตางจากฟองที่พบใน

ยูนิตปกติ (atypical bubbles) กึ่งโปรงแสงลักษณะมัน

เลื่อม ฟองนี้ไมรวมตัวกัน ภายในฟองมีกอนสีขาวขนาด

ใหญภายใน เรียกตามลักษณะที่มองเห็นวา atypical 

oily bubbles

ชนิดที่4  มีสีขาวเหลืองเปนมันลื่น ขนาดใหญ เรียก

วา large yellow-white oil slick

โดย WPM ชนิดที่ 1 และ 2 มักพบไดบอยกวาชนิด

ที่ 3 และ 4   ในป 2004 กลุมผูเชี่ยวชาญจากหลาย

สถาบันทั้งภาครัฐและเอกชน เชน American Red 

Cross, America’s Blood Centers, CDC, FDA, 

National Institutes of Health (NIH) Clinical 

Center เปนตน ไดรวบรวมขอมูลและใหขอสรุปเกี่ยว

กับ WPM ดังนี้ 1)WPM สามารถมองเห็นไดดวย

ตาเปลา ประกอบดวยเกล็ดเลือด เปนสวนใหญ2) 

ไมจำาเปนตองทำาการตรวจสอบ WPM โดยการดูดวย

ตาเปลาในผลิตภัณฑโลหิตทุกยูนิต  3) WPM มัก

พบไดบอยในผลิตภัณฑโลหิตที่เตรียมจากการปน

แยกโดยใชแรงปนเหวี่ยงสูงๆ หรือการปนหนัก (hard 

centrifugation) แตยังไมจำาเปนตองเปลี่ยนวิธีการทำา

งานใดๆ เนื่องจากยังไมมีขอมูลสนับสนุนเพียงพอ4)

พบ WPMนอยมากในผลิตภัณฑกรองเม็ดโลหิตขาว 

ออก (leukoreduction) และอาจเปนไปไดวาเครื่อง

เก็บโลหิตอัตโนมัติจะไมกอใหเกิด WPM5) WPM 

ไมมีความเสี่ยงตอผูปวย กำาจัดออกไดโดยกรองดวย

ชุดใหโลหิตมาตรฐาน (ขนาด 140-170 ไมครอน)

- Fresh frozen plasma และ Cryoprecipitate-

AHF เปนผลิตภัณฑแชแข็ง ภายหลังละลายที่

อุณหภูมิไมเกิน 37 ซ. ถุงตองไมรั่ว และไมควรมี fibrin 

หรือกอนขาว ซึ่งอาจเกิดจากการควบคุมอุณหภูมิระหวาง 

การผลิตที่ไมเหมาะสม หรือผลิตภัณฑละลายและถูก

นำากลับไปแชแข็งซ้ำา

2. ปริมาตรของสวนประกอบโลหิต(Volume)

- ปริมาตรของสวนประกอบโลหิตหาไดจากการชั่งน้ำาหนัก

ทั้งถุง (gross weight) หักลบน้ำาหนักถุงเปลา จะไดน้ำา

หนักสวนประกอบโลหิต(net weight) นำาน้ำาหนักสวน

ประกอบโลหิต(g) มาคำานวณกลับเปนปริมาตร(mL) 
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โดยหารดวยคาความหนาแนน(density) ของสวน

ประกอบโลหิตนั้นๆ

สูตรการหาปริมาตร

{[น้ำาหนักสวนประกอบโลหิตรวมถุงบรรจุ (ก.) - น้ำาหนักถุงบรรจุ 

(ก.)] / คาความหนาแนน (ก./มล.)}

คาความหนาแนนของสวนประกอบโลหิตตางๆ ไดแก  

whole blood (1.05) red cell (1.09) plasma และ 

platelet concentrates (1.03)

- ควรใชเครื่องชั่งมีทศนิยมละเอียดอยางนอย 1 ตำาแหนง 

และทุกวันที่ใชงานควรวางตุมน้ำาหนักมาตรฐานเพื่อตรวจ

สอบความถูกตองประจำาวัน

3. การตรวจหา hematocrit, hemoglobinและปริมาณ

เซลลตางๆ

- ในปจจุบันสามารถตรวจวิเคราะหคาพารามิเตอรตางๆ

ทางโลหิตวิทยาไดงายโดยใชเครื่องวิเคราะหอัตโนมัติ 

(multiparameter hematology analyzer) ไดแก 

hemoglobin, hematocrit, RBC count, WBC 

count, PLT count, MCV, MCHและ MCHC 

เครื่องวิเคราะหโลหิตอัตโนมัติจะมีการใชโปรแกรม

และคอมพิวเตอรในการคำานวณผล

- กอนการปฏิบัติงานในแตละวันควรตรวจสอบเครื่อง

มือโดยใชสารมาตรฐานที่ระดับตางๆ กัน เชน low, 

normal, high control เพื่อตรวจสอบความถูกตอง

ประจำาวัน

4. การวัดคาpH(คาแสดงความเปนกรดดาง)ของสวนประกอบ

โลหิตชนิดเกล็ดเลือด

- ตามมาตรฐานของ Europeans guidelines 2008 

กำาหนดใหคา pH
22C

 ของสวนประกอบโลหิตชนิด

เกล็ดเลือดมีคามากกวา 6.4 สวนมาตรฐาน AABB 

กำาหนดใหเทากับหรือมากกวา 6.2  คา pH ที่ต่ำากวา 

6.2 จะทำาใหเกล็ดเลือดเสียสภาพไมเหมาะสมที่จะนำา

ไปใหผูปวย คา pH ที่ลดลงเกิดจากปริมาณ lactic 

acid ที่เพิ่มสูงขึ้นจากกระบวนการ glycolysis ใน 

ปจจุบันถุงพลาสติกเก็บเกล็ดเลือดไดพัฒนาคุณสมบัติ

ดีขึ้นจึงสามารถรักษาคา pH
22C

 ใหมากกวา 6.2 ได

- เครื่องมือวัดคาความเปนกรดดาง (pH meter) ควรมี

ทศนิยมละเอียดอยางนอย 2 ตำาแหนงและควรมีสารละลาย

มาตรฐานตรวจสอบความถูกตองกอนใชงานประจำาวัน 

ไมควรใชกระดาษเทียบสี (indicator paper) วัดคา 

pH เนื่องจากไมมีความละเอียดพอ

5. เปอรเซนตการแตกของเม็ดโลหิตแดง (%hemolysis)

และ%redbloodcellrecovery

การคำานวณหา %hemolysis ในสวนประกอบโลหิตชนิด

เม็ดโลหิตแดงหาไดจากสูตรคำานวณ

สามารถหาความเขมขนของ total hemoglobin ดวยเครื่อง 

spectrophotometer โดยวิธี cyanmethemoglobin method 

ตัวอยางโลหิต 20 มคล. จะถูกละลายใน drabkin’s reagent 5 

มล. ตั้งทิ้งไวที่อุณหภูมิหอง 15 นาที และวัดคาการดูดกลืนแสงที่ 

540 น.ม. สรางกราฟมาตรฐานโดยใชสารมาตรฐาน hemoglobin

supernatant hemoglobin หาไดดวยเครื่อง spectrophotometer 

โดยวิธี colorimetric technique ปนแยกตัวอยางโลหิต นำาเฉพาะ 

สวนน้ำาเหลืองมา 25 มคล. ละลายใน leuco crystal violet solution 

6 มล. เติม 1 มล. 1%hydrogen peroxide นำาไป incubate 

ที่ 37 ซ. เปนเวลา 20 นาที วัดคาการดูดกลืนแสงที่ 590 น.ม.

ในขั้นตอนการแยกเอามาเฉพาะสวนน้ำาเหลืองตองระวังไมใหมี

เม็ดโลหิตแดงปะปนมาซึ่งจะทำาใหไดคา %hemolysis ที่สูงเกิน

ความเปนจริง

ตามมาตรฐาน AABB, Technical Manual 16th edition กำา

หนดใหสวนประกอบโลหิตชนิด leukodepleted red cell มีคา %red 

blood cell recovery > 85% สามารถหาไดจากสูตรคำานวณดังนี้

ในการคำานวณจะตองทราบ ปริมาตรและ %hematocrit ของ

สวนประกอบโลหิตกอนและหลังกรองเม็ดโลหิตขาว ซึ่งปริมาตร

สามารถหาไดจากวิธีการที่อธิบายขางตน สวน %hematocrit 

ไดจากเครื่องวิเคราะหอัตโนมัติ

6. การทดสอบหาจุลชีพปนเปอน(Bacterialcontamination)

ในปจจุบันอัตราการปนเปอนเชื้อจุลชีพในสวนประกอบโลหิตชนิด

เกล็ดเลือด และเม็ดโลหิตแดง คือ 1: 3,000 ยูนิตและ 1: 500,000 

ยูนิต ตามลำาดับ4,15 ในสหรัฐอเมริกาการเสียชีวิตจากการรับโลหิต

ปนเปอนเชื้อจุลชีพเปนสาเหตุการเสียชีวิตจากการรับโลหิตอันดับที่ 

216 รองจากความผิดพลาดจากผูปฏิบัติงานในขั้นตอนการใหโลหิต

และการทดสอบทางหองปฏิบัติการ  สวนประกอบโลหิตชนิดเกล็ด

เลือดจะพบการปนเปอนสูงกวาในเม็ดโลหิตแดงเนื่องจากอุณหภูมิ

การเก็บรักษาอยูระหวาง 20 – 24 ซ. ซึ่งเหมาะสมในการเจริญเติบโต

ของเชื้อจุลชีพมากกวา สาเหตุการปนเปอนเกิดมาจาก 1) ผูบริจาค

X [100-hematocrit(%)]
supernatant hemoglobin (ก./ดล.)

total hemoglobin (ก./ดล.)

X 100
RBC volume (post-filtration) X hematocrit (post-filtration)

RBC volume (pre-filtration) X hematocrit (pre-filtration)
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โลหิตติดเชื้อในกระแสโลหิต (bacteremia) 2) ผิวหนังผูบริจาค

และผูเจาะเก็บโลหิตระหวางขั้นตอนการบริจาคโลหิต 3) ชุดถุงเก็บ

โลหิต และ4) ขั้นตอนการเตรียมสวนประกอบโลหิต

จุลชีพที่มักพบปนเปอนในสวนประกอบโลหิตชนิดเกล็ดเลือด

สวนใหญเปน normal flora ซึ่งมักปนเปอนในระหวางขั้นตอนการ

เจาะเก็บ ไดแก staphylococci (Staphylococcus aureus, 

coagulase-negative staphylococci เชน S.epidermidis), 

aerobic and anaerobic diphtheroid bacilli (Corynebacterium,

Propionibacterium), streptococci และ Gram negative bacilli

การทดสอบการปนเปอนเชื้อจุลชีพมักทดสอบในสวนประกอบ

โลหิตชนิดเกล็ดเลือดซึ่งควรเก็บพักไว 24 - 48 ชั่วโมง ใหจุลชีพที่

ปนเปอนเพิ่มปริมาณเนื่องจากหากเก็บตัวอยางมาทดสอบภายหลัง

เจาะเก็บทันทีมักจะตรวจไมพบเนื่องจากมีปริมาณนอยมากจนเกิน

ไปไมเหมาะที่จะนำามาเพาะเชื้อ

วิธีการทดสอบการปนเปอนเชื้อจุลชีพในปจจุบันที่องคการอาหาร

และยาประเทศสหรัฐอเมริกายอมรับใหใชในงาน quality testingมี 

2 วิธี คือ 1) BacT/Alert (Biomerieux, Inc) เปนเครื่องอัต

โนมัติใชหลักการตรวจระดับ carbon dioxide ที่สูงขึ้นซึ่งบงชี้วา

มีจุลชีพเติบโต สามารถตรวจวัดปริมาณจุลชีพ < 102 cfu/mL 

ไดทั้ง aerobic และ anaerobic bacteria   2) Pall bacterial 

detection system (BDS) ใชหลักการตรวจระดับ oxygen ที่

ลดลงเทียบกับระดับ ambient oxygen สามารถตรวจวัดปริมาณ

จุลชีพ < 102-3 cfu/mL aerobic bacteria   ทั้ง 2 วิธีมีสวน

ที่เหมือนกันคือ กอนนำาตัวอยางมาทดสอบตองพักไว 24 ชั่วโมง

เปนอยางนอยเพื่อใหจุลชีพเพิ่มปริมาณจนเพียงพอเหมาะสม และ

ใชระยะเวลาหนึ่งในการเพาะเชื้อจนใหผล positive

กลยุทธที่ใชลดการปนเปอนเชื้อจุลชีพในปจจุบันไดแก 1) ปรับปรุง

การทำาความสะอาดผิวบริเวณเจาะเก็บโลหิตและปรับปรุงเทคนิค

เจาะเก็บใหมีประสิทธิภาพ น้ำายาฆาเชื้อ iodine-based scrub มี

ประสิทธิภาพสูงในการทำาลายจุลชีพ ในผูทีม่ีอาการแพใหเปลี่ยน

มาใช chlorhexidine ไมควรใช green soap เนื่องจากมีประ

สิทธภาพทำาลายเชื้อต่ำามาก  2) ใชถุง diversion pouch เพื่อ

ทิ้งโลหิตอยางนอย 10 มล. แรกออกซึ่งจะชวยลดจุลชีพที่พบบน

ผิวหนังปนเปอนในขั้นตอนการเจาะเก็บโลหิต และ 3) เพิ่มการใช 

single-donor apheresis platelets 

การควบคุมคุณภาพมีความจำาเปนและสำาคัญในการผลิต

สวนประกอบโลหิต เปนกระบวนการสำาคัญอันหนึ่งของระบบ

คุณภาพสำาหรับหนวยงานบริการโลหิต (quality system for 

blood establishment) ซึ่งชวยทำาใหไปถึงเปาหมายหลักสำาคัญ

คือใหไดมาซึ่งผลิตภัณฑที่มีคุณภาพและปลอดภัยสูงสุดสำาหรับ

ผูปวย และใหลูกคามีความพึงพอใจสูงสุด 
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