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นิพนธตนฉบับ

การศึกษาอาการไมพึงประสงคและผลขางเคียงของผูบริจาคที่เกิดจากการบริจาค

เกล็ดเลือด(Plateletpheresis)และเม็ดเลือดแดง(RedCellApheresis)

ณศูนยบริการโลหิตแหงชาติสภากาชาดไทย

สมใจสมบัตินิมิตสกุลนภัสศิริสมใจและเพ็ญโฉมเอี่ยวเจริญลาภ
ศูนยบริการโลหิตแหงชาติ  สภากาชาดไทย

วัตถุประสงค  เพื่อศึกษาอาการไมพึงประสงคที่เกิดขึ้นกับผูบริจาคเกล็ดเลือด และเม็ดเลือดแดง  ดวยวิธี apheresis ทั้งที่เกิดขึ้น

ขณะและหลังการบริจาค ไดแก อาการชาที่เกิดในกระบวนการบริจาคจากน้ำายากันเลือดแข็งตัว  อาการบวมเขียวช้ำาเกิดกอนเลือดขัง  

อาการเปนลม และผลขางเคียงจากการเปลี่ยนแปลงทางโลหิตวิทยาตางๆ เชน เม็ดเลือดแดง และเกล็ดเลือด   การบริจาคเกล็ดเลือด

ที่ศูนยบริการโลหิตแหงชาติ ใชเครื่องแยกเซลล (blood cell separator) 3 บริษัท คือ Fenwal Amicus   Haemonetics MCS+ 

และ TerumoBCT Trima Accel   สวนการรับบริจาคเม็ดเลือดแดงใชเครื่อง Haemonetics MCS+ และ Fenwal Alyx  โดย

เริ่มศึกษาตั้งแตเดือนมกราคม ถึงธันวาคม 2554  จำานวนผูบริจาคทั้งหมด 7,126 ราย เปนผูบริจาคเกล็ดเลือด (plateletpheresis)  

จำานวน 6,237 ราย และผูบริจาคเม็ดเลือดแดง (red cell apheresis) จำานวน 889 ราย  เก็บขอมูลอาการไมพึงประสงคจากการ

บริจาค โดยพยาบาลที่ปฏิบัติงานประจำาเครื่องแยกเซลล ในแบบฟอรม apheresis worksheet มาวิเคราะหอาการไมพึงประสงคที่

เกิดจากการบริจาคและผลขางเคียง เชน ระดับฮีมาโตคริต (Hct)  เกล็ดเลือด (platelet) กอนและหลังบริจาค โดยแยกตามกลุม 

อายุ   จำานวนครั้งการบริจาค และชนิดของเครื่องแยกเซลลที่ใชรับบริจาค  ผลการศึกษา  พบอาการไมพึงประสงค 3,852 ราย 

(33.4%) จากการบริจาคทั้งหมด 11,531 ครั้ง อาการที่ไมพึงประสงคพบไดบอยคืออาการชาเล็กนอยที่มือ หนา 3,683 ราย (31.9%) พบ 

อาการเปนลม 17 ราย (0.15%)  ซึ่งสวนใหญไมรุนแรงคือมีอาการหนาซีด เหงื่อออกคลายจะเปนลม 15 ราย  มีอาการหนามืดเปน

ลมหมดสติระยะสั้น 2 ราย มีกอนเลือดขังขนาดเล็ก (hematoma) 152 ราย (1.3%)  พบวาอัตราการเกิดอาการไมพึงประสงคไมมี

ความสัมพันธกับอายุ  ความถี่ในการบริจาค  แตมีความสัมพันธกับชนิดเครื่องแยกเซลลที่ใชรับบริจาค   ภายหลังบริจาคทั้งเกล็ด

เลือดและเม็ดเลือดแดง พบผลขางเคียงคาฮีมาโตคริต และเกล็ดเลือดลดลงอยางมีนัยสำาคัญทางสถิติ (p < 0.05)  หลังการบริจาค 

plateletpheresis ผูบริจาคมีคาเกล็ดเลือดลดลงรอยละ 25-30  การลดลงของเกล็ดเลือดในผูบริจาคเกล็ดเลือด มีความสัมพันธกับ

อายุ  ความถี่ของการบริจาค  และเครื่องแยกเซลลอยางมีนัยสำาคัญทางสถิติ (p < 0.05) และหลังการบริจาค red cell apheresis 

ผูบริจาคมีคาฮีมาโตคริต ลดลงรอยละ 9-10   การลดลงของฮีมาโตคริตในผูบริจาคเม็ดเลือดแดง ไมมีความสัมพันธกับอายุ และ/หรือ

ความถี่ของการบริจาค  แตมีความสัมพันธกับชนิดเครื่องแยกเซลล (p < 0.05)  สรุป  การศึกษาครั้งนี้พบวาการบริจาคเกล็ดเลือด 

และการบริจาคเม็ดเลือดแดง เปนการบริจาคที่ปลอดภัยมีอาการที่ไมพึงประสงคนอย  และไมพบอาการที่รุนแรงจนตองการดูแลจาก

แพทยหรือรักษาตัวในโรงพยาบาล แตตองเฝาระวังกลุมเสี่ยงที่จะเกิดอาการไมพึงประสงคเปนพิเศษ เชน ผูบริจาคครั้งแรก  ผูบริจาค

กลุมอายุ 41- 50 ป ที่มีน้ำาหนักตัวมากขึ้น  ผูบริจาคที่มีคาเม็ดเลือดแดงและเกล็ดเลือดต่ำา  ควรเตรียมความพรอมของผูบริจาคกอน 

บริจาคและปองกัน โดยใหผูบริจาคกินแคลเซียมในขนาด 1,000 มก. ในเวลาครึ่งชั่วโมงกอนบริจาค  เจาะเลือดเพื่อตรวจดูคาทางโลหิต

วิทยา  เชน ปริมาณเม็ดเลือดชนิดตางๆ กอนและหลังบริจาค และลงบันทึกขอมูลในกระบวนการบริจาคไวเปนประวัติ  สำาหรับติดตาม

และเฝาระวังความปลอดภัยของผูบริจาค

Key Words : l อาการไมพึงประสงค  l ผลขางเคียง  l Plateletpheresis  l Red cell apheresis

วา รสาร โลหิต วิทยา และ เวชศาสตร บริการ โลหิต 2555;22:165-74.
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ความเปนมา

ศูนยบริการโลหิตแหงชาติเริ่มมีการรับบริจาคเกล็ดเลือดคร้ัง

แรกใน ป พ.ศ. 2533 โดยใชเครื่อง CS-3000 ของบริษัท Baxter 

ประเทศสหรัฐอเมริกา และรับบริจาคเม็ดเลือดแดงครั้งแรกป พ.ศ.

2535 ดวยเครื่อง MCS 3 P ของบริษัท Haemonetics ประเทศ

สหรัฐอเมริกา   เมื่อศูนยบริการโลหิตแหงชาติเริ่มใขระบบคุณภาพ    

จึงไดเก็บรวบรวมขอมูลอาการไมพึงประสงคที่เกิดจากการรับบริจาค

เกล็ดเลือดในป พ.ศ. 2545  พบอาการไมพึงประสงครอยละ 20.41 

อัตราการเกิดอาการไมพึงประสงคที่มีรายงานที่อื่นๆ เชน จาก 

รายงานตางประเทศที่ประเทศอิตาลี และประเทศสหรัฐอเมริกา 

พบอาการขางเคียงรอยละ 0.28 -6.812,3  ในความเปนจริง ทุกๆ 

หัตถการทางการแพทย  มีภาวะความเสี่ยงทั้งสิ้น  เชนเดียวกับการ 

บริจาคสวนประกอบโลหิต ที่ตองใชเครื่องมือพิเศษคือเครื่องแยก

เซลล (blood cell separator) เพื่อเตรียมสวนประกอบโลหิตจาก

ผูบริจาคซึ่งมีทั้งการเก็บแบบ 1 ถุง (single dose) แบบ 2 หรือ 

3 ถุง(double or triple doses) หรือแบบเตรียมหลายๆ สวน

ประกอบโลหิตจากผูบริจาคคนเดียว หรือแมแตการบริจาคโลหิต

ที่ไมตองใชเครื่องมือซับซอนก็ตาม ก็มีภาวะเสี่ยงที่จะเกิดอาการ 

ไมพึงประสงคทั้งสิ้น   การลดความเสี่ยงของผูบริจาค และเพิ่มพูน

ความรูในการทำางานการรับบริจาคสวนประกอบโลหิตโดยวิธี 

apheresis  การปองกันดูแลเฝาระวัง ความผิดปกติที่เปนผลจาก

การบริจาค    จะชวยกลุมผูบริจาคประจำาใหเปนผูบริจาคที่มีคุณภาพ 

มีสุขภาพแข็งแรงและเปนผูบริจาคที่ยั่งยืนในอนาคต  ทั้งนี้ไดนำา

ผลการการศึกษามาปรับปรุงและพัฒนาการทำางานอยางตอเนื่อง  

อาทิ เชน การพิจารณาปรับเกณฑกำาหนดระยะเวลาระหวางการ 

บริจาค รวมทั้งกำาหนดคาเกล็ดเลือดเริ่มตนที่เหมาะสมสำาหรับการ

คัดเลือกผูบริจาคไทย

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทันทีหลังการบริจาค คือคาทางโลหิต

วิทยาของปริมาณเม็ดเลือดชนิดตางๆ ของผูบริจาค เชน การบริจาค

เกล็ดเลือด ระดับเกล็ดเลือดจะลดลงหลังบริจาครอยละ 20–294 

จากคาเริ่มตนกอนบริจาคและระดับเกล็ดเลือดจะลดมากในผูบริจาค

เพศหญิง5 หลังจากนั้นจำานวนเกล็ดเลือดกลับมาเทาเดิมไดภายใน  

4 วันหลังบริจาคในผูบริจาคชาย   สวนในผูบริจาคผูหญิงจะชากวา

นั้น6   จากการศึกษารายงานตางๆ ที่กลาวถึงอัตราการลดลงของ

คาเกล็ดเลือดหลังบริจาคสวนใหญอยูระหวางรอยละ 10-327-11  

มีการศึกษาเพียงรายงานเดียวพบคาเกล็ดเลือดลดลงมากกวา 

รอยละ 455    นอกจากคาเกล็ดเลือดลดลงแลวยังมีรายงานพบวา  

เม็ดเลือดแดง เม็ดเลือดขาวก็ลดลงชั่วคราวหลังบริจาค และลด

ลงในระยะสั้นๆ โดยไมทำาใหผูบริจาคมีอาการทางคลินิก  คาเกล็ด

เลือดลดลงมากหรือนอยขึ้นอยูกับอายุของผูบริจาค  ความถี่ของ

การบริจาค เพศ และชนิดของเครื่องรับบริจาค5,12  จากผลการศึกษา

ขางตนทำาใหผูรายงานสนใจศึกษาในผูบริจาคเกล็ดเลือดและเม็ดเลือด

แดง วาจะมีอัตราการการเกิดอาการไมพึงประสงค และผลขางเคียง

ตอการเปลี่ยนแปลงของเม็ดเลือด และเกล็ดเลือดอยางไร รวมทั้ง

วิเคราะหปจจัยในเรื่อง อายุ ความถี่การบริจาค และเครื่องรับบริจาค   

เพื่อเปนขอมูลเฝาระวังและคัดเลือกผูบริจาคกอนบริจาคตอไป

วิธีการ

ศึกษาโดยเก็บรวบรวมขอมูลการเกิดอาการขางเคียงจากการ

บริจาคเกล็ดเลือด และการบริจาคเม็ดเลือดแดง ตั้งแตเดือน

มกราคม ถึงเดือน ธันวาคม 2554  จากผูบริจาคทั้งหมด 7,126  

ราย เปนผูบริจาคเกล็ดเลือด จำานวน 6,237 ราย โดยตั้งคาเก็บ

เกล็ดเลือดที่ 4.4-5.0x1011 เซลล/ถุง ขึ้นอยูกับคาเกล็ดเลือดกอน 

บริจาค  สำาหรับการบริจาคเกล็ดเลือดแบบ 1 ถุง (single dose)  

สวนบริจาคแบบ 2 ถุง (double doses) ตั้งคาเก็บเกล็ดเลือดไวที่ 

6.8-7.0x1011เซลล/ถุง และผูบริจาคทุกทานตองรับประทานแคลเซียม

ขนาด 1,000 มก. ในเวลาครึ่งชั่วโมงกอนการบริจาค    ในการ

บริจาคเกล็ดเลือดใชเครื่องแยกเซลลของ 3 บริษัท คือ Amicus, 

(Fenwal, USA), MCSplus (Haemonetics, USA) และ Trima 

Accel (TerumoBCT, USA)    สวนการบริจาคเม็ดเลือดแดง 

จะตั้งเก็บปริมาตรเม็ดเลือดแดง 360–400 มล. ขึ้นอยูกับน้ำาหนัก

ตัวผูบริจาค ถามีน้ำาหนัก 59-68 กก.เก็บเม็ดเลือดแดง 360 มล.น้ำา

หนักมากกวา 68 กก.เก็บเม็ดเลือดแดง 400 มล.  หลังบริจาคเม็ด

เลือดแดงผูบริจาคทุกทานตองดื่มน้ำาทันที 1 แกว และรับธาตุเหล็ก

สำาหรับ 7 วัน รับประทานครั้งละ 1 เม็ด (300 มก) หลังอาหาร 3 

มื้อ  เครื่องที่ใชในการบริจาคเม็ดโลหิตแดง คือ เครื่อง MCS plus 

(Haemonetics, USA) และ Alyx, (Fenwal, USA) ผูบริจาคทุก

ทานตองผานเกณฑการคัดเลือกคุณสมบัติของศูนยบริการโลหิตฯ13 

และเจาะเลือดตรวจคาเม็ดเลือดชนิดตางๆ (complete blood count, 

CBC) ดวยเครื่อง automated hematology  analyzer XT-

1800i (KOBE, Japan) และเก็บขอมูลอาการขางเคียงที่เกิดขึ้นใน

ระหวางบริจาค และสอบถามอาการหลังบริจาค  พรอมเก็บตัวอยาง

เลือดตรวจนับคาเม็ดเลือดหลังบริจาค บันทึกผลตรวจเลือดและ

อาการขางเคียงใน apheresis worksheet เก็บรวบรวมขอมูล 

อาการขางเคียงแบงตามระดับความรุนแรงเปน 2 ระดับโดย ระดับ 1 

หรือ minor มีอาการเพียงเล็กนอย แกไข หรือดูแล ไดโดยเจาหนา

ที่  ระดับ 2 หรือ major มีอาการมาก รุนแรงถึงแกชีวิต หรือมี

ผลใหไดรับบาดเจ็บ ตองรับการดูแลจากแพทย เชน ใหยา หรือ

ตองเขารับการรักษาในโรงพยาบาล และแบงเปนกลุมตามสาเหตุ

ที่ทำาใหเกิดอาการขางเคียง ดังนี้
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1. กลุมอาการที่เกิดจากการเจาะเลือด แบง 2 ระดับ

1.1 เจาะออกนอกเสนเลือด (phlebotomy related)

ระดับ 1 Minor

1.1.1 เจาะออกนอกเสนเลือด (leak) เกิดกอนเลือดขัง

เขียวช้ำา (hematoma) ขนาดเล็ก นอยกวา 2 x 2 

นิ้ว เปน small  hematoma

ระดับ 2 Major

1.1.2 มีกอนเลือดขังเขียวช้ำาขนาดใหญคือ มากกวา 2 x 

2 นิ้ว

1.1.3 เจาะพลาดถูกเสนประสาท (nerve injury) มีอาการ

ชามือ เจ็บ มือไมมีแรง 

1.1.4 เจาะเขาหลอดเลือดแดง เลือดจะไหลเร็วกวาปกติ  

มีลักษณะการไหลตามชีพจรเลือดมีสีแดง

2. กลุมที่มีอาการเกิดจากกระบวนของเครื่องการแยกสวนประกอบ

เลือด เครื่องมือ (Systemic related)

2.1 Citrate reaction แบงเปน

 ระดับ 1. Minor

 2.1.1 มีอาการชาเล็กนอย

 ระดับ 2. Major

2.1.2 มีอาการชามากรวมกับอาการอื่นๆ เชน คลื่นไส 

อาเจียน ชัก อาการเกี่ยวกับหัวใจ  ตองใหยา  พบ

แพทย

2.2 เปนลม (fainting) แบงเปน

ระดับ 1 Minor

2.2.1 มีอาการกอนเปนลม prefainting เชน หนาซีด เหงื่อ

ออก กระสับกระสาย เปนลมแตไมหมดสติ

ระดับ 2 Major

2.2.2 อาการเปนลมหมดสติ มากกวา 1 นาที และ/หรือ 

ไดรับบาดเจ็บจากการเปนลม หรือมีอาการเล็กนอย

ที่ไดรับการแกไข ดูแลแลวนานกวา 30 นาทีอาการ

ไมดีขึ้น

2.3 อาการอื่นๆ เชน hyperventilation ปวดศีรษะ ผื่นแพ     

ฯลฯ

ในการศึกษานี้เปนการรายงานเฉพาะอาการไมพึงประสงค ที่พบ

ที่ศูนยบริการโลหิตฯเทานั้น อาการไมพึงประสงคที่เกิดขึ้นหลังจาก

ออกจากหองรับบริจาค เชน หลังบริจาคไมมีอาการเขียวช้ำาแตเมื่อ

กลับถึงบาน หรือวันรุงขึ้น มีอาการเขียวช้ำาบริเวณที่เจาะเลือด หรือ

เปนลมในสถานที่ตางๆ นอกศูนยบริการโลหิตฯ  ไมไดเก็บขอมูลสวน

นี้ไว ซึ่งในระยะตอไปจะปรับปรุงเก็บขอมูลสวนนี้รายงานเพิ่มเติม  

วิธีวิเคราะหทางสถิติ

เปรียบเทียบระหวางชนิดเครื่อง 2 ชนิดและคาเม็ดเลือดทางโลหิต

วิทยาที่ทำาการศึกษา 2 กลุมดวย T-test   กลุมเครื่องมือมากกวา 

2 ชนิดดวย Anova และศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยดวย 

Chi-square

ผลการศึกษา

ผลการศึกษาจากตารางที่ 1 ระหวางเดือนมกราคมถึงธันวาคม 

พ.ศ. 2554 ในผูบริจาคเกล็ดเลือดจำานวน 6,237 ราย บริจาคเกล็ด

เลือด 10,100 ครั้ง เปนแบบ single dose 9,948 ครั้ง แบบ 

double dose 152 ครั้ง ผูบริจาคอายุระหวาง 18- 59 ป (เฉลี่ย 

37.8 ± 8.41) น้ำาหนัก 52-130 กก. (เฉลี่ย 72.1 ± 9.7) ใชเวลา

ในการบริจาคเฉลี่ย 80.31 ± 11.4 นาที (40 -128)  ใชน้ำายากัน

เลือดแข็งตัว (ACD-A) เฉลี่ย 371.2 ± 26.1 มล. (235 -415)  

บริจาค 1-2 ครั้ง 3,159 ราย (50.6%)  บริจาค 3-4 ครั้ง 1,482 

ราย (23.7%) บริจาค 5-6 ครั้ง 924 ราย (14.8%) บริจาค 7-8 

ครั้ง 522 ราย (8.4%) บริจาค 9-10 ครั้ง 135 คน (2.2%) และ  

บริจาค 11-12 ครั้ง 15 ราย (0.2%)    ตารางที่ 2 แสดงอัตราการ 

เกิดอาการไมพึงประสงคจากการบริจาคเกล็ดเลือดและเม็ดเลือด

แดง  พบอาการไมพึงประสงคจากการบริจาคเกล็ดเลือด ทั้งหมด 

3,815 รายหรือรอยละ 37.7   สวนใหญมีอาการชา 3,664 ราย 

หรือรอยละ 96 ของอาการไมพึงประสงคทั้งหมด  โดยเปนอาการ

ชาที่มือและหนาเล็กนอย 3,662 ราย  ชามากรวมอาการอื่นๆ เชน 

Table1  Characteristics of donors

Typeofdonations
Weight(Kg)

Mean ± SD(min/max)

Age(year)

Mean ± SD(min/max)

Donationtime(min)

Mean ± SD(min/max)

ACDused(mL)

Mean ± SD(min/max)

Plateletpheresis

N = 10,100
72.1 ± 9.7     (52-130) 37.8 ± 8.4     (18-59) 80.31 ± 11.4*   (40-128) 371.2 ± 26.1   (235-415).

Red cell  pheresis

N = 1,431
75.0 ± 9.8     (60-120) 36.8 ± 8.1     (20-60) 35.0 ± 6.28     (21-57) 93.5 ± 26.6**  (48-155)

* Including for single dose and double dose of plateletpheresis

** Alyx used ACD-A 125.7 ± 10.7;   MCS plus used CPD 73.83 ± 7.1
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คลื่นไส ไมอาเจียน 1 ราย (0.03%)  รวมกับอาการหนาวสั่น 1 

ราย (0.03%) มีอาการหนาซีดเหงื่อออกแตไมเปนลมหมดสติ 9 

ราย (0.22%) เปนลมหมดสติระยะสั้นๆ 1 ราย (0.03%) อาการ

เปนลมพบบอยในกลุมที่บริจาค 1-4 ครั้ง/ป (5/10)  มีกอนเลือด

ขังเขียวช้ำาขนาดเล็ก 141 ราย (3.7%) พบในกลุมอายุ นอยกวา 20 

ป 19 ราย  อายุ 21-30 ป 25 ราย  อายุ 31-40 ป 35 ราย  อายุ 

41-50 ป 49 ราย และอายุมากกวา 50 ป 27 ราย   พบความถี่ใน

การเกิดอาการไมพึงประสงคจากเครื่อง MCS plus เครื่อง Trima 

Accel และเครื่อง Amicus รอยละ 51.3, 22.2 และ 34.5 ตาม

ลำาดับ (ตารางที่ 3)

การบริจาคเม็ดเลือดแดง มีผูบริจาคทั้งหมด 889 ราย บริจาค

เม็ดเลือดแดง 1,431 ครั้ง อายุเฉลี่ย 36.8 ± 8.1 ป (20-60 ป)  

น้ำาหนักเฉลี่ย 75.0 ± 9.8 กก.(60 -122 กก.)ใชเวลาในการบริจาค

เฉลี่ย 35.0 ± 6.3 นาที (21-57 นาที) ใชน้ำายากันเลือดแข็งตัว

ในกระบวนการบริจาคเฉลี่ย 93.5 ± 26.6 มล. (48–155 มล.) 

เครื่อง MCS plus ใชน้ำายากันเลือดแข็งตัวเฉลี่ย 73.8 ± 7.1 

มล. และเครื่อง Alyx ใชน้ำายากันเลือดแข็งตัวเฉลี่ย 125.7 ± 

10.7 มล.  คา Hct กอนบริจาคเฉลี่ยรอยละ 45.6 ± 2.5 (40.2-

56.4%) พบผูบริจาคมีอาการไมพึงประสงคจากการบริจาค red cell  

apheresis  ทั้งหมด 37 รายคิดเปนรอยละ 2.6 ของผูบริจาคเม็ด

เลือดแดง  ผูบริจาคสวนใหญมีอาการ ชามือ และหนาเล็กนอย  

19 ราย (51.4%) มีอาการหนาซีดเหงื่อออกแตไมเปนลมหมดสติ 

6 ราย (6.2 %) เปนลมหมดสติระยะสั้น 11 ราย (2.7%) มีกอน

เลือดขังเขียวช้ำาขนาดเล็ก 11 ราย (29.7%)  พบความถี่ในการ

เกิดอาการไมพึงประสงคจากเครื่องเครื่อง Alyx และ MCS plus 

รอยละ 4.9 และ 1.1 ตามลำาดับ (ตารางที่ 4)

จากตารางที่ 5 และ 6 หลังบริจาคเกล็ดเลือดผูบริจาคทั้งหมด

มีคาเกล็ดเลือดลดลงจากคากอนบริจาคเฉลี่ย 105.8 ± 22.1 x103 

เซลล / มคล. ( 105,100-106,500) คิดเปนรอยละ 25-30 ของคา

เกล็ดเลือดกอนบริจาค  กลุมอายุนอยกวา 20 ปมีคาเกล็ดเลือด

ลดลงเฉลี่ย 99.1 ± 23.2 x103 เซลล / มคล. นอยกวาทุกกลุม 

อายุ และกลุมอายุ 41-50 ปและมากกวา 51 ปขึ้นไปมีคาเกล็ด

เลือดลดลงเฉลี่ย 108.1 x103 และ 108.5 x103 เซลล / มคล. 

มากกวากลุมอายุอื่นๆ และหลังบริจาคนอกจากคาเกล็ดเลือดลด

ลงแลวคาเม็ดเลือดชนิดตางๆ ก็ลดลงดวยดังนี้ คาฮีโมโกลบิลลด

ลงเฉลี่ย 0.8 ก./ เดซิลิตร  คาฮีมาโตคริตลดลงเฉลี่ยรอยละ 2.3 

และคาเม็ดเลือดขาวลดลง 0.4 x106  เซลล/ลิตร  จากตารางที่ 7 

แสดงระดับเม็ดเลือดตางๆ ลดลงหลังการบริจาคเกล็ดเลือดดวย

เครื่องรับบริจาคตางชนิดกัน  พบเครื่อง Amicus มีคาเกล็ดเลือด

หลังบริจาคเฉลี่ย 175.2 ± 30.9 x103 เซลล / มคล. เครื่อง MCS 

plus คาเกล็ดเลือดเฉลี่ย 177.7 ± 29.2 x103 เซลล / มคล. และ

เครื่อง Trima Accel คาเกล็ดเลือดเฉลี่ย 188.0 ± 30.9 x103 

เซลล / มคล. ทั้ง 3 เครื่องมีคาเกล็ดเลือดหลังบริจาคแตกตางกัน 

อยางมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ p < 0.05 โดยเครื่อง Trima Accel มี

ระดับเกล็ดเลือดลดลงนอยที่สุด   นอกจากเกล็ดเลือดมีเม็ดเลือด

ชนิดอื่นๆ ลดลงหลังบริจาคดังนี้  ในเครื่อง Amicus คาฮีมาโต 

คริต จากรอยละ 45.1 ± 2.3 เปนรอยละ 41.7 ± 2.5  คาเม็ด

เลือดขาวลดลงเฉลี่ยจาก 6.7 ± 1.4 x106 เซลล / ล.เปน 6.4 ± 

1.3x106 เซลล / ล.  เครื่อง MCSplus คาฮีมาโตคริตจาก รอยละ 

45.3 ± 2.3 เปนรอยละ 43.3 ± 2.7 คาเม็ดเลือดขาวลดลงเฉลี่ย

Table2 Complications of plateletpheresis donations and red cell apheresis donations

Complications
Plateletpheresis

(N=10,100)

Redcellapheresis

(N=1,431)

Phlebotomy-related

Minor      Small hematoma (leak)

Major      Large hematoma

             Nerve injury

             Suspected arterial puncture

 

141 (1.4%)

0

0

0

11 (0.8%)

0

0

0

Systemic-related

Minor     Citrate reaction (mild, moderate)

Major     Citrate reaction (severe)

Minor     Faint (prefaint, faint with short loss of conscious, LOC)

Major     Faint with long LOC

3,664 (36.3%)

0

10 (0.1%)

0

19 (1.3%)

0

7 (0.5%)

0

Others 0 0

Total 3,815(37.7%) 37(2.6%)
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noreaction withreaction total

Typeofmachine*

Amicus 1,062   (65.5%) 560   (34.5%) 1,622

MCS plus 2,944   (48.7%) 3,102   (51.3%) 6,046

Trima Accel 98   (77.8%) 28   (22.2%) 126

No.ofdonation

1-4 times / year 2,903   (60.8%) 1,871   (39.2%) 4,774

5-8 times / year 2,446   (62.2%) 1,490   (37.8%) 3,936

9-12 times / year 744   (62.1%) 454   (37.9%) 1,198

Age(years)*

18- 20 37   (48.7%) 39   (51.3%) 76

21- 30 797   (51.9%) 779   (49.4%) 1,576

31- 40 1,602   (50.8%) 1,554   (49.2%) 3,156

41-50 1,360   (55.7%) 1,080   (44.3%) 2,440 

> 51 349   (64.2%) 195   (35.8%) 544

*p- value < 0.05

noreaction withreaction Total

No.ofdonation

1. donation / year 565    (97.4%) 15    (2.6%) 580

2. donations / year 481    (97.4%) 13    (2, 6%) 494

3. donations / year 345    (97.5%)  9     (2.5%) 354

Typeofmachine*

MCSplus 876    (98.9%) 10    (1.1%) 886

Alyx 515    (951%) 27   ( 4.9%) 542

Age(years)*

18- 20 19    ( 95.0%) 1   ( 5.0%) 20

21-30 331    (97.3%) 9    (2.7%) 340

31-40 442  ( 98.2%) 13   (2.8%) 455

41-50 395   (97.3%) 11   (2.7%) 406

> 51 60    (96.8%)   2  (3.2%) 62

*p-value < 0.05

Table5  Decreasing of platelet after plateletpheresis defined by age group
Age Mean ± SDP

PLT-count

(x103/mL)

Range

(x103/mL)
Plateletdecreasedafterplateletpheresis(x103/mL) Total

Cases(%)(years) <50 50-100 101-150 151-200 >200

< 20 99.2 ± 23.2 91.4-106.9 3 (10%) 46 (1.1%) 51 (1%) 1 (0.3%) 0 (0%) 101 (1%)

21- 30 102.7 ± 21.8 101.2-106.3 8 (30%) 945 (22.5%) 951 (18.3%) 43 (11.8%) 0 (0%) 1,947 (19.2%)

31- 40 105.2 ± 21.7 104.1-106.3 11 (40%) 175 (42%) 2,059 (39.6%) 138 (37.9%) 202 (66.7%) 4,175 (41.3%)

41- 50 108.0 ± 22.5 106.7-109.3 3 (10%) 1,202 (28.6%) 1,742 (33.5%) 154 (42.4%) 0 (0%) 3,101 (30.7%)

> 51 108.5 ± 22.0 105.7-111.2 3 (10%) 244 (5.8%) 400 (7.7%) 28 (7.6%) 101 (33.3%) 776 (7.7%)

Total 105.8 ± 22.1 105.1-106.5 28(100%) 4,202(100%) 5,203(100%) 364(100%) 303(100%) 10,100(100%)

Table3  Complications of plateletpheresis defined by machine, frequency of donation and age group

Donorsreaction

Table4  Complication of red cell apheresis defined by frequency of donation, type of machine and age group

Donorsreactioninredcellapheresis
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จาก 6.7 ± 1.4 x106 เซลล / ล.เปน 6.3 ± 1.3x106 เซลล / ล.  

และเครื่อง Trima Accel คาฮีมาโตคริตจากรอยละ 45.4 ± 2.4  

เปนรอยละ 42.8 ± 2.5 คาเม็ดเลือดขาวลดลงเฉลี่ยจาก  6.5 ± 

1.5 x106 เซลล / ลิตรเปน 5.9 ± 1.3 x106 เซลล / ล.  สวนการ

บริจาคเกล็ดเลือด แบบ single dose คาเกล็ดเลือดลดลง 10,504 

± 21,250 เซลล /มคล.   บริจาคเกล็ดเลือดแบบ double dose 

คาเกล็ดเลือดลดลง 159,230 ± 20,941 เซลล / มคล.

การเปลี่ยนแปลงของเกล็ดเลือดกับความถี่ในการบริจาคจาก

ตารางที่ 8 กลุมบริจาคนอย 1-4 ครั้งตอป มีคาเกล็ดเลือดลดลง  

104.6 ± 22.4  x103 เซลล / มคล กลุมบริจาคความถี่ปานกลาง 

5-8 ครั้ง ตอป คาเกล็ดเลือดลด 106.3 ± 21.7 x103 เซลล / มคล. 

และกลุมผูบริจาคประจำาบอยๆ 9-12 ครั้งตอป คาเกล็ดเลือดลด 

110.7 ± 22.1 x103 เซลล / มคล.เมื่อเปรียบเทียบทุกกลุมความถี่

ของการบริจาคพบวา กลุมที่บริจาค 1-4 ครั้ง/ป มีคาเกล็ดเลือด

ลดนอยกวากลุมอื่นๆ และกลุมที่บริจาค 9-12 ครั้ง/ป มีคาเกล็ด

เลือดลดลงมากที่สุด (p < 0.05 )  จากตารางที่ 9 หลังบริจาคเม็ด

เลือดแดงคา Hct ลดลงเฉลี่ยรอยละ 10.01 ± 1.9 (10.0-10.2%) 

แตละกลุมอายุคาฮีมาโตคริตลดลงไมแตกตางกัน (p = 0.815)  

และจากตารางที่ 10 การบริจาคเม็ดเลือดแดงในเครื่องตางชนิดกัน 

พบคาฮีมาโตคริตหลังบริจาคของเครื่อง Alyx ลดลงเฉลี่ยรอยละ 

10.3 ± 1.9 (N = 512) และเครื่อง MCSplus คา Hct ลดลง 

เฉลี่ยรอยละ 9.8 ± 2.1 (N = 837) ทั้ง 2 เครื่องมีคาคาฮีมาโตคริต 

ลดลงตกตางกันอยางมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ p < 0.05

วิจารณ

งานธนาคารเลือดทุกแหงมีเปาหมายหรือนโยบายที่เหมือน

กันคือจัดหาโลหิต และสวนประกอบโลหิตที่ปลอดภัย และเพียง

พอใหกับผูปวย  ศูนยบริการโลหิตแหงชาติก็เดียวเชนกันมีการจัด

เตรียม plateletphersis เพิ่มขึ้นเปน 2-2.5 เทาเมื่อเทียบกับราย

งานในป พ.ศ. 2545 เตรียมเกล็ดเลือด 4,251 ครั้ง พบอัตราการ

Parameter

N=10,100

Amicus

Mean ± SD

MCSplus

Mean ± SD

TrimaAccel

Mean ± SD
p-value

Hct (%)               pre 45.1 ± 2.27 45.25 ± 2.30 45.36 ± 2.36

                        post 41.7 ± 2.5 43.3 ± 2.7 42.8 ± 2.5 0.001*

PLt (x109/L)          pre 278.4 ± 36.6 284.2 ± 36.9 277.6 ± 38.1

                        post 175.2 ± 30.9 177.7 ± 29.2 188.0 ± 30.9 0.001*

WBC (x106/L)         pre 6.7 ± 1.3 6.7 ± 1.4 6.5 ± 1.5

                        post 6.4 ± 3.8 6.3 ± 1.3 5.9 ± 1.3 0.001*

MPV (mm3)           pre 87.5 ± 5.4 87.4 ± 5.03 87.54 ± 4.6

                        post 88.6 ± 5.5 88.8 ± 5.2 88.5 ± 4.5 0.575

*The mean difference is significant at the .001 level N = 10,100

Table8  Decreasing of platelet count in plateletpheresis donors 
No.ofdonation MeanPLT-count(x103/mL) SD(x103/mL) Range(x103/mL)

1-4 times / year* 103.34* 21.8 25- 202

5-8 times / year 106.04 22.95 32-211

9-12 times / year* 111.75* 21.60 53-183

* The mean difference is significant at the .05 level.

Mean ± SD Range Mean ± SD Range Mean ± SD

Hb (g/dL) 13.9 ± 1.1 13.9-17.2 12.6 ± 4.7 10.5-16.3 0.8 ± 0.8 < 0.001

Hct (%) 45.2 ± 2.3 38.3-53.7 42.9 ± 2.7 30.6-51.8 2.3 ± 0.6 < 0.001

PLt  (x109/L) 282.8 ± 38.1 218-577 177.3 ± 29.7 107-398 105.5 ± 0.8 < 0.001

WBC (x106/L) 6.7 ± 0.2 3.4-3.9 6.2 ± 0.2 2.6-13.1 0.4 ± 0.3 < 0.001

MPV (mm3) 87.4 ± 5.4 71.2-101.9 88.7 ± 5.2 68.9-102.9 -1.3 ± 0.1 < 0.001

Table6  Hematological values before and after plateletpheresis (N = 10,100)

Parameter
Pre-donation Post-donation Difference

p-value

Table7  Hematological parameters before and after plateletpheresis in 3 different machines
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เกิดอาการขางเคียงรอยละ 20.4 และการศึกษานี้ป พ.ศ. 2554 

พบอัตราการเกิดอาการขางเคียงเพิ่มขึ้นเปนรอยละ 33.4  จากการ

บริจาค 11,531  ครั้ง เนื่องจากการเฝาระวังที่ดีขึ้น และมีระบบเก็บ

ขอมูลที่ครบถวน  ทำาใหพบอัตราเพิ่มขึ้น และในการเก็บขอมูลใน

เรื่องอาการชาในการศึกษาอื่น2,3,14 สวนมากจะเก็บขอมูลชาในระดับ

ปานกลางถึงรุนแรงจึงพบอัตราเกิดนอยกวาที่ศูนยบริการโลหิตฯที่

เก็บขอมูลในระดับชาเล็กนอยถึงอาการปานกลาง ถามีเฉพาะอาการ

ชาระดับปานกลางถึงระดับรุนแรงที่ศูนยบริการโลหิตฯพบ 2 ราย

หรือรอยละ 0.06 ซึ่งนอยกวาการรายงานของสภากาชาดอเมริกัน

พบรอยละ 1.212    จากการศึกษานี้อาการขางเคียงที่พบสวนใหญมี

อาการเล็กนอยถึงปานกลาง ไมมีอาการรุนแรงจนตองการการดูแล

จากแพทย หรือเขารับการรักษาในโรงพยาบาล  อาการขางเคียงที่

พบมากที่สุด คือ อาการชาที่มือ และหนาเล็กนอย  จากผลของ

น้ำายากันเลือดแข็งตัวที่ใชในกระบวนการบริจาค  พบมากถึงรอยละ 

95.6 ของอาการขางเคียงทั้งหมด  สวนมากเปนอาการชาเล็ก

นอยแบบ เปนๆ หายๆ ในระหวางบริจาค หรือ ชาเล็กนอยเมื่อ

ใกลเสร็จสิ้นกระบวนการบริจาคและหายเองทันทีหลังจากหยุด

บริจาคโดยไมตองแกไข   พบทุกกลุมความถี่ในการบริจาคไมแตก

ตางกัน  แตจะแตกตางกันในกลุมอายุและชนิดของเครื่อง  เกิด 

อาการขางเคียงในผูบริจาคกลุมที่ใชเครี่อง MCS plus สูงกวาเครื่อง 

Amicus และเครื่อง Trima Accel เนื่องจาก MCS plus มี

ปริมาตรเลือดออกไปหมุนเวียนผานเครื่องมากกวาเครื่องอีก 2 

Table9  Decreasing of Hct after red cell apheresis defined by age group

Age
Mean ± SD Range

Hctdecreasedafterredcellapheresis(%) Total

(years) Hct<9.0 Hct9.0-10.0 >10.51 cases %

< 20 9.8 ± 2.1 8.7-10.9 6 (1.6%) 5 (1.1%) 5 (1.1%) 16 (1.2%)

21-30 10.1 ± 1.9 9.9-10.2 90 (237%) 111 (25.0%) 114 (24.4%) 315 (24.4%)

31-40 9.9 ± 1.8 9.8-10.1 163 (43%) 182 (41.0%) 179 (38.3%) 524 (40.6%)

41-50 10.3 ± 2.0 10.1-10.4 104 (27.4%) 125 (28.2%) 150 (32.1%) 379 (29.4%)

> 51 10.0 ± 1.7 9.6-10.5 16 (4.2%) 21 (4.7%) 19 (4.1%) 56 (4.3%)

Total 10.1 ± 1.9 10.0-10.2 379(100%) 444(100%) 467(100%) 1,291 (100%)

Table10  Decreasing of Hct after red cell apheresis defined by machine and frequency of donation

Typeofmachine
DecreasingofHct(%)

Mean ± SD

N

Total

MCS plus                   1 time / year

                               2 times / year

                               3 times / year

total

9.94 ± 2.13

9.92 ± 2.23 

9.53 ± 1.73

9.84 ± 2.10

353

283

201

837

Alyx                         1 time / year

                               2 times / year

                               3 times / year

total

10.30 ± 1.96

10.39 ± 1.71

10.32 ± 1.99

10.33 ± 1.88

192

180

140

512

Total                         1 time / year

                               2 times / year

                               3 times / year

total

10.06 ± 2.08

10.10 ± 2.05

9.86 ± 1.88

10.02 ± 2.02

545

463

341

1,349

Mean ± SD Range Mean ± SD Range Mean ± SD

Hct (%) 45.6 ± 2.5 40.2-56.4 35.5 ± 2.8 29.1-45.3 10.1 ± 0.1 < 0.001

PLt  (x109/L) 237.6 ± 44.4 113-432 217.6 ± 45.5 107-416 20.0 ± 1.7 < 0.001

WBC (x106/L) 6.6 ± 1.6 3.0-14.4 5.1 ± 1.3 2.6-13.3 1.5 ± 0.5 < 0.001

Table11  Hematological values before and after red cells apheresis (N=1,431)

Parameter
Pre-donation Post-donation Difference

p-value
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ชนิด (MCS plus เฉลี่ย 3,204 มล.  Amicus เฉลี่ย 3,050 มล. 

และ Trima Accel เฉลี่ย 2,888 มล.) ทำาใหใชปริมาตรน้ำายา

กันเลือดแข็งตัวมากขึ้นดวย และใชเวลาในการบริจาคนาน  สวน 

อาการขางเคียงที่พบรองลงมาคือ การเจาะเลือดและเกิดกอนเลือด

ขังขนาดเล็ก (hematoma) พบในplateletpheresis รอยละ 3.7 

(141/3,663) และใน red cell apheresis รอยละ 0.07 (1/1,431)  

ซึ่งสูงกวาที่พบในรายงานอื่นๆ ที่รายงานไวรอยละ 0.81 – 1.683,16   

แตก็นอยกวาการบริจาคโลหิตทั่วไป (whole blood) ซึ่งพบถึง 

รอยละ 9-1615  อาการนี้พบมากในกลุมผูบริจาคที่มีอายุมากกวา 

41 ป เนื่องจากเปนกลุมมีแนวโนมจะมีน้ำาหนักเพิ่มขึ้นทำาใหหาเสน

เลือดยากและในชวงที่ขาดแคลนเลือดมีผูบริจาคใหคัดเลือกนอยจึง

ตองรับผูบริจาคที่มีเสนเลือดขนาดปานกลางเห็นไมชัดเจน อาการ 

เปนลมก็เปนอาการที่พบไดในผูบริจาคสวนประกอบโลหิตดวย

วิธี apheresis มักเกิดรวมกับอาการชาจากน้ำายากันเลือดแข็งตัว 

(citrate reaction) เนื่องจากการระดับ Ca2+ ในพลาสมาลดลง

ทำาใหกระตุน baroreceptor-mediated reflex เพิ่มขึ้น17 หรือเจาะ

เลือดและเข็มออกนอกเสนเลือดเกิด hematoma และผูบริจาคราย

ใหม  ในการศึกษาพบอาการนี้ในการบริจาคเม็ดเลือดแดงรอยละ  

0.52 (7/1,341) มากกวาการบริจาคเกล็ดเลือดรอยละ 0.09 (10/ 

10,100) และพบความถี่ในกลุมที่บริจาค 1-4 ครั้งตอป (4 ราย 

ใน 7 รายของการบริจาคเม็ดเลือดแดง และ 5 ใน 10 รายของ

การบริจาคเกล็ดเลือด) มากกวากลุมอื่นเพราะกลุมนี้จะมีผูบริจาค

ครั้งแรกรวมอยูดวยซึ่งเปนปจจัยที่สัมพันธกับอาการเปนลม17-19

หลังการบริจาคเกล็ดเลือด และเม็ดเลือดแดง ระดับเม็ดเลือด

ตางๆ เชน ฮีมาโตคริต เกล็ดเลือด และเม็ดเลือดขาว จะลดลงทั้ง

เม็ดเลือดที่ตองการเก็บและไมตองการเก็บจากคากอนการบริจาค 

อยางมีนัยสำาคัญทางสถิติ (p < 0.001) และเหลือระดับเกล็ดเลือด

หลังบริจาคเฉลี่ย 177.3 ± 29.7 x 103 เซลล / มคล. (107-398) 

ผูบริจาคไมมีความผิดปกติทางคลินิกเชนเลือดออก หรือเลือดหยุด

ชา และเม็ดเลือดที่ตองการรับบริจาค เชน เกล็ดเลือดจะลดลงจาก

คากอนบริจาคเฉลี่ย 25,000 – 211,000 เซลล / มคล. (25-30%)  

สอดคลองกับรายงานในตางประเทศ ระดับเกล็ดเลือดจะลดลง 

ประมาณรอยละ 20-306,9,16  และคาเกล็ดเลือดจะลดลงมากใน

เพศหญิง ในกลุมผูบริจาคที่มีคาเกล็ดเลือดต่ำา และผูบริจาคที่อายุ

มาก (มากกวา 50 ป)6 จากการศึกษานี้พบวาคาเกล็ดเลือดลดลง

มากในกลุมอายุมากกวา 41 ป ซึ่งตางจากการศึกษาอื่น10 เนื่อง

จากเปนการศึกษาผูบริจาคระยะสั้น 1 ปแตในการศึกษาอื่นศึกษา

ติดตามผลระยะยาว 3-5 ป ผูรายงานจะใชการศึกษานี้เปนขอมูล

เบื้องตนศึกษาเพิ่มเติมตอไปในผูบริจาคประจำาในระยะยาว   สวน

การบริจาคเม็ดเลือดแดง (red cell apheresis) หลังบริจาคคา Hct 

ลดลงเฉลี่ยรอยละ 9-10 จากคากอนบริจาคเชนเดียวกับรายงานของ 

Smith and Gilche ระดับฮีมาโตคริตลดลงรอยละ 920 และปจจัย

ที่ทำาใหมีการลดลงแตกตางกัน ชนิดของเครื่องที่ใชบริจาค เนื่องจาก

กระบวนการของเครื่อง Alyx จะชดเชยน้ำาเกลือในตอนทายการ 

บริจาค แต MCSplus จะทยอยคืนน้ำาเกลือที่ละรอบ  ทำาใหหลัง

บริจาค คาเม็ดเลือดตางๆ ลดลงนอกจากการบริจาคแลว จากสาเหตุ

การเจือจางเลือดในรางกาย จากน้ำาเกลือ น้ำายากันเลือดแข็งตัวที่ใชใน

กระบวนการบริจาค ถึงแมกอนเก็บตัวอยางจะเก็บเลือดทิ้ง 5-10 

มล.แลวก็ตาม แตถึงอยางไรก็ตามการลดลงของเม็ดเลือดตางๆ ที่

พบทันทีหลังบริจาคเปนการลดลงในระยะสั้นๆ ชั่วคราว  ไมลด

ต่ำากวาเกณฑที่จะทำาใหผูบริจาคมีภาวะซีดหรือภาวะเกล็ดเลือดต่ำา

สรุป

การบริจาคเกล็ดเลือด และเม็ดเลือดแดง  เปนการบริจาคที่มี

ปลอดภัยมีผลขางเคียงนอย และผลขางเคียงที่เกิดขึ้นในระยะเวลา

สั้นๆ ชั่วคราว  แตก็ตองเฝาระวังพิเศษในกลุมเสี่ยง เชน ผูบริจาค

ครั้งแรก  ผูบริจาคสูงอายุที่มีน้ำาหนักเพิ่มขึ้น  ที่อาจจะเกิดอาการ

ขางเคียงไดสูง  ปองกันโดยใหคำาแนะนำาการปฎิบัติตัวผูบริจาค

กอน ขณะ และหลังบริจาค โดยเจาะเลือดวัดคาเม็ดเลือดตางๆ 

กอน และหลังบริจาค  การใชเกณฑระยะหางระหวางบริจาคเกล็ด

เลือดทุก 1 เดือนและบริจาคเม็ดเลือดแดง ทุก 4 เดือน  คัดเลือก

ผูบริจาคจากคาเกล็ดโลหิตกอนบริจาคและคำานวณคาเกล็ดเลือด

ลดลงประมาณรอยละ 25-30 หรือคา Hct ลดลงรอยละ 10 หลัง

ผูบริจาคผูบริจาคจะไมมีความผิดปกติของจำานวนเม็ดเลือดจนเกิด

อาการทางคลินิก

กิตติกรรมประกาศ

คณะผูวิจัยขอขอบคุณเจาหนาที่งานรับบริจาคโลหิตเฉพาะสวน

ที่มีสวนรวมในการเก็บขอมูลการศึกษา
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Rates ofComplications andAdverseEffectsAfter Plateletpheresis

andRedCellApheresis
SomjaiSombatnimitsakul,NapatsiriSomjaiandPenchomIamcharoenlap
National Blood Centre, Thai Red Cross Society

Abstract :  The purpose of this study is to report the frequency of complications and changes of complete blood 

count after plateletpheresis and red cell  apheresis in voluntary healthy donors using different cell separator 

systems.  Data of about 7,126 donors were collected during January to December 2554.  Six thousand two 

hundred thirty-seven donors were performed as plateletpheresis using 3 type of cell separator ie., the Fenwal 

Amicus, Haemonetics MCS plus and TerumoBCT Trima Accel.  Eight hundred eighty nine red cell apheresis 

donors using the Haemonetics MCSplus and Fenwal Alyx.  After complete the process donation, the data on 

complications, hematocrit and platelet values were collected and analyzed according to the age group, frequency 

of donations and types of cell separator system.  Of about 11,531 donations, 3,852 were found; the most common 

complication 3,683 cases (96.2%) was mild paresthesias with the most common areas at face and hand.  The 

other complecations were 17 cases (0.4%) of minor fainting, 15 of 17 were prefainting, 2 cases of fainting with 

a short loss of consciousness, and 152 cases (3.9%) of small hematoma.  There were no significant trends in the 

relationships between complication rate with frequency of donation, but  there were significant relationships 

between age groups, and types of cell separator system.  After completing the plateletpheresis and red cell 

apheresis, hematocrit and platelet values were decreased significantly.  For  plateletpheresis, the platelet count 

was decreased of about 25-30% and statistically significantly correlated with  those of age groups, donation 

frequency and types of cell separator system.  For those of red cell aphaeresis using 2 type cell separators, the 

hematocrit values were depleted of about 9-10%.  There were no correlation  between age and donation frequency, 

but significant correlated with the types of cell separator system (p < 0.05).  In conclusion plateletpheresis and 

red cell apheresis were safe procedure for donation, with a low risk of  serious complications and no needs for 

approaching medical or hospital cares.  The careful monitoring of donors who are a risk group (first time donor, 

age over 41 years who trended to be over weighed and low pre- platelet  and low red blood cell count  donor), 

were recommended as well as  the donor preparation by  giving cacium 1,000 mg ½ hour before donation and 

check up the complete blood count before and after procedures for donor safety.

Key Words : l Complication  l Adverse effects  l Plateletpheresis  l Red cell apheresis
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