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บทบรรณาธิการ

Blood Component Preparation: Critical Control Points and Precaution
อรุณรัตน  จันทนขจรฟุง
ที่ปรึกษาศูนยบริการโลหิตแหงชาติ  สภากาชาดไทย

การรักษาดวย blood components เปนส ิ่งจำ�เปนส ำ�หรับ
ผูปวยในหลายโรคและหลายภาวะ เปนการใหทดแทนเนื่องจาก
ผูปวยขาด หรือไมสามารถสรางขึ้นม าไดเพียงพอกับค วามตอง
การของรางกาย ซึ่งอาจทำ�ใหเกิดผลแทรกซอนตามมา ไดแก
ภาวะซีดตองทดแทนดวยเม็ดเลือดแดง เลือดออกงายจากขาดเกล็ด
เลือดหรือขาดปจจัยการแข็งตัวข องเลือดเปนตน ดังนั้นก ารเตรียม
blood components ใหม ีทั้งปริมาณและคุณภาพ จึงเปนส ิ่งสำ�คัญ
ที่ผูปฏิบัติงานตองใหความใสใจเปนพิเศษ ซึ่งการเตรียมไมใชสิ่ง
ที่ยากแตมีจุดออนและมีขอควรระวัง ดังนี้
1. ปริมาตรของโลหิตที่เจาะเก็บจ ะตองไดมาตรฐาน โดยอยู
ระหวาง 450 mL ± 10%
2. วิธีการปนแ ยกโลหิตจ ะตองไดรับการ evaluation กอน
โดยตองทดสอบหาระยะเวลาในการปน รอบการปน การเรง
และการ break ที่เหมาะสมสำ�หรับการปนแยกสวนประกอบ
โลหิตแ ตละชนิด เพื่อให red blood cells และ plasma
แยกออกจากกันอ ยางชัดเจนและมีสัดสวนที่ไดมาตรฐาน
และทำ�การ validation จนมั่นใจวาเปนวิธีการที่ให yield
ของสวนประกอบโลหิตตามที่ตองการและมีปริมาณอยูใน
เกณฑมาตรฐานจริงๆ
3. หลังจากการปนแ ยก การยกถุงโลหิตอ อกจาก centrifuge
cups ของเครื่องปน รวมทั้งการนำ�โลหิตที่ปนแยกแลวไป
วางใน plasma extractor เพื่อบีบแ ยก จะตองทำ�ดวย
ความระมัดระวังเพื่อปองกันการกระเพื่อมของเซลลเม็ด
โลหิตในถุง
4. โลหิตในถุง double bag ทีผ่ านการปนแยกแบบ hard spin
จะตองบีบแยกใหเหลือ plasma ไวในสวนของ red blood
cells ประมาณ 8/10 นิ้ว เพื่อใหคา Hb หรือ Hct ในสวน
ของ red cell ไดมาตรฐานตามทีก่ ำ�หนด สวน plasma
ที่แยกได ควรนำ�ไปแชแข็งทันที ทั้งหมดตองทำ�เปนระบบ
ปด (closed system)

5. เนื่องจากในขั้นตอนแรกการเตรียม PC นั้น ตองแยก PRP
ออกจาก red blood cellsโดยใชการปนแบบ light spin
ซึ่งสวนของ red blood cells จะมีความฟุงกระจาย ไม
จับตัวกันแ นนเชนก ารปนแบบ hard spin ดังนั้นจึงตอง
บีบ PRP ออกจาก red blood cells ใหมากที่สุด เพื่อ
ใหไดปริมาณ platelets ใน PRP มากเพียงพอ โดยตอง
ระวังการปนเปอนของ red blood cells ใน PRP ดวย
6. PC ที่เตรียมแลว จะตองวางทิ้งไวที่อุณหภูมิ 20-24 ํC
1 ชั่วโมง กอนนำ�ไปเขยาในตู platelet agitator อุณหภูมิ
20-24 ํC เพื่อให platelets คลายตัวไมจับก ันเปนกอน
7. การเตรียม cryoprecipitate ควร set เครื่องปนและปน
แยกที่อุณหภูมิ -10 ํC และหลังจากเตรียมเรียบรอยแลว
ตองแชแข็งท ันที เพื่อปองกันการเสื่อมสลายของ labile
clotting Factors ไดแก Factor VIII เปนตน
8. การเคลื่อนยายโลหิตแ ละสวนประกอบโลหิตค วรทำ�ดวยความ
ระมัดระวังในทุกๆ ขั้นตอนของการเตรียม โดยเฉพาะสวน
ประกอบโลหิตประเภท red blood cells ซึ่งมีโอกาสที่จะทำ�ให
เม็ดเลือดแดงแตกไดง าย หากไดรับการกระแทกจากสาเหตุ
ตางๆ เชน การโยน การรูดสายถุง เปนตน
9. อุณหภูมิในหองเตรียมสวนประกอบโลหิตควรอยูในชวง
20-22 ํC และไมควรเกิน 25 ํC
10. เครื่องมือทุกชิ้นต องไดรับการ calibration, monitoring
และ preventive maintenance ตามที่กำ�หนดไวร วมทั้ง
daily maintenance
11. Blood cold chain เปนสิ่งสำ�คัญมาก จึงตองมีการควบคุม
อุณหภูมิใหอยูในชวงที่เหมาะสมตั้งแตขั้นตอนการเจาะเก็บ
โลหิต การขนสง การจัดเก็บ จนกระทั่งถึงผ ูปวย
12. การเก็บต ัวอยางและการตรวจเพื่อทำ�การควบคุมค ุณภาพ
ก็เปนข ั้นตอนที่ตองระมัดระวังใหถูกตอง เพื่อใหไดผล
ตามทีเ่ปนจริง จึงจ ะเปนตัวชี้บงคุณภาพของการเตรียม
ผลิตภัณฑได
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13. บุคลากรทุกระดับมีความสำ�คัญในการผลิตสวนประกอบ
โลหิต จึงต องมีการฝกอบรมใหปฏิบัติงานไดถูกตอง และ
ตองมีการทดสอบทักษะและความรูความชำ�นาญเปนระยะ
ตามทีก่ ำ�หนด และผูรับผิดชอบของหนวยงานจะตองระบุวา
ขั้นตอนใดที่เปนจุดสำ�คัญ ละเลยไมได (critical control
point) ตองมีการตรวจสอบจึงจะประกันไดวาเปนการปฏิบัติ
งานอยางมีคุณภาพและมปี ระสิทธิผล ซึ่งย อมสงผลไปยัง
ผลิตภัณฑที่ไดจ ากการปฏิบัตงิ านนั้นๆ
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