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Preparation of whole blood derived platelet component
สุรเชษฎ์ อ่อนเส็ง และ เจนจิรา อินสว่าง

ภาคบริการโลหิตแห่งชาติท่ี 9 จังหวัดพิษณุโลก สภากาชาดไทย

บทน� ำ
ในปี ค.ศ. 1865 Max Schultze ผูค้ น้ พบอนุภาคในเลือดทีม่ ี
ขนาดเล็กกว่าเม็ดเลือดขาวและเม็ดเลือดแดงได้เป็ นคนแรก ซึง่
ต่อมาถูกเรียกว่า เกล็ดเลือด (platelet)1 แต่ยงั ไม่สามารถอธิบาย
ความส�ำคัญและหน้าทีไ่ ด้อย่างชัดเจน จนกระทัง่ ในปี ค.ศ. 18811882 Giulio Bizzozzero เป็ นผู อ้ ธิบายได้ว่า อนุภาคดังกล่าว
มีหน้าทีส่ ำ� คัญในการห้ามเลือดและพบสูงในผูป้ ่ วยภาวะลิม่ เลือดอุด
ตัน ท�ำให้เกิดความเข้าใจในระบบการห้ามเลือดหรือการแข็งตัว
ของเลือด (physiological haemostasis) ชัดเจนมากขึ้น2 ต่อ
มาในปี ค.ศ. 1906 Wright ค้นพบว่า megakaryocytes ใน
ไขกระดูกเป็ นเซลล์ตน้ ก�ำเนิดของเกล็ดเลือดเหล่านัน้ 3 และในปี
ค.ศ. 1910 Duke พบว่าผูป้ ่ วยภาวะเลือดออกจากเกล็ดเลือดต�ำ่
(thrombocytopenia) มีจำ� นวนเกล็ดเลือดเพิม่ ขึ้นจากการได้รบั
โลหิตครบส่วนสด (fresh whole blood) จนท�ำให้ภาวะเลือด
ออกลดลงได้4 จนกระทัง่ ในปี ค.ศ. 1951 Edwin Cohn ได้
คิดค้นพัฒนา blood cell separator จนส�ำเร็จน�ำไปสู่การแยก
ส่วนประกอบโลหิตชนิดเม็ดเลือดแดงกับพลาสมาใช้สำ� หรับรักษา
ผูป้ ่ วยกันอย่างแพร่หลาย5 ในปี ค.ศ. 1962 Born ผูป้ ระดิษฐ์
เครื่อง aggregometer และใช้อธิบายหน้าทีก่ ารท�ำงานของเกล็ด
เลือด (platelet function) ได้ละเอียดมากขึ้น และในปี เดียวกัน
David Ferreira สามารถอธิบายโครงสร้างพื้นฐานของเกล็ดเลือด
(platelet structure) ด้วยกล ้องจุลทรรศน์อเิ ล็กตรอน ท�ำให้เกิด
ความรูเ้ กี่ยวกับเกล็ดเลือดเพิม่ มากยิง่ ขึ้น2 ต่อมาในปี ค.ศ. 1969
Scott Murphy และ Frank Gardner พบว่าเกล็ดเลือดสามารถ
เก็บไว้ท่ี 20-24 องศาเซลเซียสเป็ นเวลาสามวันและยังคงรักษาการ
ท�ำหน้าทีใ่ นการห้ามเลือดได้4 นับเป็ นประโยชน์อย่างมากซึง่ ต่อมา
ในปี ค.ศ. 1970 พบผูป้ ่ วยมะเร็งมีภาวะเกล็ดเลือดต�ำ่ รุนแรงจากการ
ได้รบั เคมีบำ� บัดแบบเข้มข้นและเลือดออกมากจนเสียชีวติ จ�ำนวน
มาก และเป็ นครัง้ แรกทีม่ กี ารเตรียมเกล็ดเลือดเข้มข้นจากโลหิต
ครบส่วนน�ำไปรักษาผูป้ ่ วยดังกล่าวพบว่า มีประสิทธิภาพในการ
ป้ องกันเลือดออกได้ด6ี จนมีการพัฒนาวิธกี ารเตรียมเกล็ดเลือดและ
น�ำไปรักษาผูป้ ่ วยทีม่ ภี าวะเกล็ดเลือดต�ำ่ ในโรคอืน่ รวมทัง้ ผูป้ ่ วยที่
เกล็ดเลือดท�ำงานไม่ได้ (platelet dysfunction) ในเวลาต่อมา7-9

ส�ำหรับประเทศไทยในปี พ.ศ. 2507 ศาสตราจารย์เกียรติคุณ
แพทย์หญิงภัทรพร อิศรางกูร ณ อยุธยา ขณะปฏิบตั ริ าชการ
ทีค่ ณะแพทยศาสตร์ศิรริ าชพยาบาล เป็ นผูน้ ำ� การใช้ส่วนประกอบ
โลหิตทีเ่ ตรียมด้วย refrigerated centrifuge เป็ นครัง้ แรกใน
ประเทศได้เตรียมเกล็ดเลือดเข้มข้น (platelet concentrate;
PC) ให้ผูป้ ่ วยไข้เลือดออกทีก่ ำ� ลังระบาดหนักในปี นนั้ ซึง่ ประสบ
ความส�ำเร็จเป็ นอย่างดี และในปี พ.ศ. 2509 ธนาคารเลือด โรง
พยาบาลศิรริ าชได้เปลีย่ นภาชนะเก็บเลือดจากขวดแก้วมาเป็ นถุง
พลาสติกทัง้ หมดท�ำให้สามารถเตรียม platelet concentrates
ง่ายขึ้น ต่อมาในปี พ.ศ. 2512 ได้มกี ารจัดตัง้ ศูนย์บริการโลหิต
แห่งชาติ สภากาชาดไทย และในปี พ.ศ. 2514 ศูนย์บริการโลหิต
แห่งชาติได้จดั ตัง้ แผนกพลาสมาและแปรรูปโลหิต เพือ่ แปรรูปโลหิต
ครบส่วน (whole blood) ให้เป็ นส่วนประกอบโลหิตชนิดต่างๆ
ได้แก่ packed red cells (PRC), fresh frozen plasma (FFP),
platelet concentrates (PC) และเกล็ดเลือดเข้มข้นชนิดต่างๆ ใน
เวลาต่อมา ท�ำให้โรงพยาบาลทัว่ ไปสามารถให้ส่วนประกอบโลหิต
เหล่านี้แก่ผูป้ ่ วยตามข้อบ่งใช้ และในปี พ.ศ. 2533 โรงพยาบาล
รามาธิบดี เริ่มท�ำ plateletpheresis ผลิตเกล็ดเลือดเข้มข้นจาก
ผูบ้ ริจาครายเดียว ด้วยเครื่อง CS-3000 ส�ำหรับรักษาผูป้ ่ วย10
ในปี พ.ศ. 2539 ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติได้จดั ตัง้ และขยาย
งานบริการโลหิตให้ครอบคลุมไปทัว่ ทุกภาค โดยเริ่มเปิ ดให้บริการ
ทีภ่ าคบริการโลหิตแห่งชาติท่ี 9 จังหวัดพิษณุโลกเป็ นแห่งแรกของ
ประเทศ ส�ำหรับให้บริการโรงพยาบาลเขตภาคเหนือในการตรวจคัด
กรองโลหิตบริจาคด้วยวิธกี ารทีเ่ ป็ นมาตรฐานเดียวกับศูนย์บริการ
โลหิตแห่งชาติ ช่วยเพิม่ ความปลอดภัยของโลหิตในส่วนภูมภิ าค
และในปี พ.ศ. 2557 เริ่มเปิ ดรับบริจาคโลหิตภายในอาคารภาคฯ
และออกหน่วยรับบริจาคโลหิตในพื้นทีจ่ งั หวัดพิษณุโลก เริ่มผลิต
packed red cells (PRC) และ fresh frozen plasma (FFP) ต่อ
มาในปี พ.ศ. 2558 ได้ขยายพื้นทีอ่ อกรับบริจาคโลหิตไปในจังหวัด
ข้างเคียงและเริ่มผลิต pooled leukocyte poor platelet concentrate (pooled LPPC) และในปี พ.ศ. 2562 ได้เริ่มผลิต pooled
leukocyte poor platelet concentrate in platelet additive
solution (pooled LPPC PAS) โดยในช่วงปลายปี ดงั กล่าวได้เริ่ม

วารสารโลหิตวทิ ยาและเวชศาสตร์บริการโลหิต ปี ท่ี 30 ฉบับท่ี 4 ตุลาคม-ธันวาคม 2563
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ตรวจการปนเปื้ อนเชื้อแบคทีเรีย (platelet bacterial culture)
ในเกล็ดเลือดทุกถุงทีผ่ ลิตก่อนจ่ายให้โรงพยาบาลส�ำหรับผูป้ ่ วย
ในเขตบริการของภาคบริการโลหิตแห่งชาติท่ี 9 จังหวัดพิษณุโลก
คือ จังหวัดพิษณุโลก อุตรดิตถ์ เพชรบูรณ์ พิจติ ร แพร่ น่าน
และจังหวัดใกล ้เคียง
ลักษณะทัว่ ไปของเกล็ดเลือด
เกล็ดเลือด (platelet หรือ thrombocyte) เป็ นอนุภาคขนาด
เล็กในเลือดขนาดประมาณ 2-4 ไมโครเมตร (µm) หนา 0.5-1
ไมโครเมตร ไม่มนี ิวเคลียสของเซลล์แต่เป็ นส่วนหนึ่งของไซโทพลา
ซึม (cytoplasm) ทีส่ ร้างมาจากเมกาคาริโอไซต์ (megakaryocyte)
ในไขกระดูกแล ้วเข้าสู่ระบบไหลเวียนเลือด เกล็ดเลือดทีส่ ร้างขึ้น
มายังไม่ถกู ปลุกฤทธิ์ (inactive form) จะมีโครงสร้างคล้ายจานนู น
สองข้าง (lean shape) เส้นผ่านศูนย์กลางมากสุด 2-3 ไมโครเมตร
มีความจุ (mean platelet volume, MPV) อยู่ระหว่าง 7-11 เฟมโตลิตร (fL) ร้อยละ 70 ของเกล็ดเลือดทัง้ หมดจะล่องลอยอยู่ใน
กระแสเลือดและอีกร้อยละ 30 ถูกจับอยู่ในม้าม ใช้เวลาในการ
สร้างประมาณ 5-7 วัน11 โดยมีฮอร์โมน thrombopoietin ทีส่ ร้าง
จากตับเป็ นตัวช่วยกระตุน้ การสร้างเมือ่ ได้เกล็ดเลือดเพียงพอแล้ว
เกล็ดเลือดจะย้อนกลับมาควบคุมและท�ำลายฮอร์โมนท�ำให้ระดับ
ของเกล็ดเลือดในกระแสเลือดคงทีต่ ลอดชีวติ 12 megakaryocyte
1 ตัว สร้างเกล็ดเลือดได้ประมาณ 1,000-3,000 ตัว ปริมาณเกล็ด
เลือดในกระแสเลือดมีประมาณ 150,000-400,000 ตัวต่อลูกบาศก์
มิลลิเมตร เกล็ดเลือดมีค่าครึ่งชีวติ ในกระแสเลือดประมาณ 5-7
วัน และเกล็ดเลือดทีห่ มดอายุแล ้วจะถูกท�ำลายด้วยระบบ reticuloendothelial (RE cell) ภายในตับและม้าม13
เกล็ดเลือดมีหน้าที่สำ� คัญในกลไกการห้ามเลือดระยะแรก
(primary hemostasis) แบ่งเป็ น 3 ขัน้ ตอน คือ ขัน้ แรก เมือ่
เกิดบาดแผลเกล็ดเลือดทีล่ อ่ งลอยในกระแสเลือดจะเข้าไปยึดจับ
กับผิวของเนื้อเยือ่ หลอดเลือดทีฉ่ ีกขาดเพือ่ ปิ ดรูรวั ่ เรียกว่า การ
ยึดติด (adhesion) ขัน้ ทีส่ อง เกล็ดเลือดจะเปลีย่ นรูปทรงยืน่
แขนออกมาเปิ ดตัวรับ (receptor) และมีการหลังสารหลายชนิ
่
ดเช่น
serotonin, fibrinogen, PAI-1, ADP, ฯลฯ กระตุน้ ปัจจัยการ
แข็งตัวของเลือด (coagulation factor) และให้หลอดเลือดหดตัว
บีบปากแผลให้แคบขึ้น เรียกว่า การปลุกฤทธิ์ (activation) ขัน้ ที่
สาม เกล็ดเลือดจะเกาะกลุม่ และเชื่อมต่อกันเป็ นลิม่ เลือด (platelet
plug) เรียกว่า การรวมกลุม่ (aggregation) ท�ำให้เกิดการปิ ด
บาดแผลในระยะแรกได้ และรอการท�ำงานของระบบการแข็งตัว
ของเลือดในขัน้ ทีส่ อง (secondary hemostasis) เพือ่ ห้ามเลือด
และซ่อมสร้างหลอดเลือดได้อย่างสมบูรณ์14

ในผูป้ ่ วยทีม่ เี กล็ดเลือดต�ำ่ หรือเกล็ดเลือดท�ำงานไม่ได้ การให้
เกล็ดเลือดเข้มข้นที่เตรียมจากโลหิตครบส่วนที่ได้จากผูบ้ ริจาค
โลหิตถือเป็ นทางเลือกหนึ่งในการรักษาผูป้ ่ วย8 แต่อย่างไรก็ตาม
การใช้เกล็ดเลือดอาจมีความเสี่ยงต่ อผู ป้ ่ วยทัง้ การติดเชื้อจาก
ผูบ้ ริจาคและการกระตุน้ ให้เกิดการสร้างภูมคิ ุม้ กัน (antibody)
ต่อสิง่ แปลกปลอมจากการรับเกล็ดเลือด เนื่องจากเกล็ดเลือดมี
antigen ถึง 3 ระบบ คือ มีระบบ ABO เหมือนเม็ดเลือดแดง มี
ระบบ human leukocyte antigen (HLA) เหมือนเม็ดเลือดขาว
และยังมี platelet specific antigen (PSA) เป็ นระบบเฉพาะ
ของเกล็ดเลือดเอง ดังนัน้ แม้ให้เกล็ดเลือดหมู่ ABO ตรงกัน
ก็ยงั มีการเหนี่ยวน�ำหรือกระตุน้ ให้เกิดการสร้าง antibody อืน่ ๆ
ได้ จึงอาจท�ำให้เกล็ดเลือดทีใ่ ห้แก่ผูป้ ่ วยมีอายุสนั้ กว่าปกติได้9,15
การเตรียมเกล็ดเลือด
Whole blood derived platelet component หรือ random
donor platelet concentrate หรือเรียกว่า platelet concentrate คือ เกล็ดเลือดเข้มข้นทีไ่ ด้จากการปัน่ แยกโลหิตครบส่วน
ของผูบ้ ริจาค 1 รายในรูปแบบ 1 ถุง (single unit) หรือมีการรวม
ถุงระหว่างการผลิตจากผูบ้ ริจาค 4-6 ราย เป็ นเกล็ดเลือดเข้มข้น
แบบรวมถุง (pooled platelet concentrate) ซึง่ ถือเป็ นทางเลือก
หลักส�ำหรับการรักษาผูป้ ่ วยทีม่ เี กล็ดเลือดต�ำ่ หรือเกล็ดเลือดท�ำงาน
ไม่ได้ แต่ปจั จุบนั ในการปฏิบตั ไิ ม่สามารถใช้เกล็ดเลือดทีอ่ ยู่ใน
โลหิตครบส่วนทีไ่ ม่ได้ทำ� การปัน่ แยกมารักษาผูป้ ่ วยได้ เพราะจ�ำนวน
ของเกล็ดเลือดในถุงโลหิตครบส่วนมีจำ� นวนไม่เพียงพอหรือสูญเสีย
หน้าทีก่ ารท�ำงาน รวมทัง้ ปริมาตรของโลหิตครบส่วนทีม่ มี าก (500
มล./ถุง) ซึง่ อาจท�ำให้เกิดภาวะ volume overload ตามมาตรฐาน
ส�ำหรับผูป้ ่ วยผูใ้ หญ่จะใช้เกล็ดเลือดเข้มข้นทีไ่ ด้จากผูบ้ ริจาค 4-6
ราย (therapeutic dose) จึงจะเพียงพอต่อการรักษา16 อีกทัง้ ใน
ผูป้ ่ วยบางโรคยังต้องการเกล็ดเลือดเพียงอย่างเดียวไม่จำ� เป็ นต้อง
ได้รบั เม็ดเลือดแดงหรือพลาสมาท�ำให้เกินความจ�ำเป็ นและอาจเกิด
อันตรายต่อผูป้ ่ วยได้ ดังนัน้ การปัน่ แยกโลหิตครบส่วน 1 ถุง ให้
ได้เม็ดเลือดแดงเข้มข้น เกล็ดเลือดเข้มข้น และพลาสมา ก่อน
น�ำให้ผูป้ ่ วยจึงเป็ นวิธที ด่ี แี ละเหมาะสมส�ำหรับรักษาผูป้ ่ วยมากกว่า17
โลหิตครบส่วนทีเ่ หมาะสมส�ำหรับเตรียมเกล็ดเลือดเข้มข้น คือ
whole blood ซึง่ เป็ นโลหิตครบส่วนทีใ่ ช้เวลาเจาะบริจาคไม่เกิน
12 นาที18 นับตัง้ แต่เจาะเข็มไปทีแ่ ขนแล ้วโลหิตไหลเข้าถุงบรรจุ
โลหิต บริเวณแขนทีเ่ จาะไม่เขียวช�ำ้ บวม และถุงโลหิตถูกเขย่า
ผสมกับสารต้านการแข็งตัวของเลือดด้วยความเร็วทีเ่ หมาะสมตลอด
เวลาการเจาะเก็บโลหิต ในโลหิตครบส่วนทีไ่ หลไม่ดหี รือไหลช้า
ระหว่างเจาะบริจาคจะมีจำ� นวนเกล็ดเลือดไหลเข้าสู่ถงุ เลือดน้อยกว่า
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Preparation of whole blood derived platelet component
ปกติ เนื่องจากเกล็ดเลือดในผูบ้ ริจาคถูกน�ำไปใช้ในกระบวนการ
ห้ามเลือดเป็ นจ�ำนวนมาก ท�ำให้เมือ่ น�ำถุงเลือดมาเตรียมเกล็ดเลือด
เข้มข้นจะมีเกล็ดเลือดในถุงต�ำ่ ลงไปด้วย19 และผูบ้ ริจาคโลหิตต้อง
ไม่รบั ยาทีม่ ผี ลต่อการท�ำงานของเกล็ดเลือด เช่น แอสไพริน หาก
มีการใช้ยาควรงดบริจาคชัว่ คราว 72 ชัว่ โมง โดยโลหิตครบส่วน
ต้องมีปริมาตรระหว่าง 405-495 มิลลิลติ รถูกเก็บรักษาและขนส่ง
ทีอ่ ณุ หภูมิ 20-24 องศาเซลเซียส ระยะเวลาตัง้ แต่เริ่มเจาะเก็บโลหิต
บริจาคจนถึงน�ำมาปัน่ แยกไม่เกิน 8 ชัว่ โมง20 หรือเป็ นโลหิตครบ
ส่วนหลังเจาะไม่เกิน 24 ชัว่ โมงหรือข้ามคืน (over-night) ภาย
ใต้เงือ่ นไขต้องท�ำให้โลหิตครบส่วนนัน้ เย็นตัวลงในอุณหภูมิ 2024 องศาเซลเซียส ภายใน 2 ชัว่ โมงหลังเจาะด้วยแผ่ นท�ำความ
เย็น เช่น บิวแทน-1,4-ไดออล (butane-1,4-diol) หรือชนิดอืน่
และมีการตรวจสอบการรักษาอุณหภูมโิ ลหิตทุกถุงให้อยู่ในช่วงดัง
กล่าวตลอดเวลา18,21 โดยมีวสั ดุอปุ กรณ์และเครื่องมือในการเตรียม
เกล็ดเลือด ดังนี้
1. เครื่องปัน่ แยกส่วนประกอบโลหิตชนิดควบคุมอุณหภูมิ
(refrigerated centrifuge) เป็ นสิง่ ส�ำคัญในการผลิตส่วนประกอบ
โลหิตสามารถใส่ ถุ ง เลือดได้ตงั้ แต่ 4 ถึง 12 ถุง มีขนาดใหญ่ใช้
พื้นทีแ่ ละกระแสไฟฟ้ ามาก ควรท�ำความเร็วหนีศูนย์กลางสัมพัทธ์
(relative centrifugal force; RCF) สูงสุดได้ไม่ตำ� ่ กว่า 6,500 x g
การติดตัง้ เครื่ อ งปัน่ และปรับโปรแกรมการปัน่ ทีถ่ กู ต้อง รวมถึง
การบ�ำรุงรักษาทีด่ ที ำ� ให้ผูใ้ ช้งานปลอดภัย ใช้งานเครื่องได้ยาวนาน
และผลิตภัณฑ์ทผ่ี ลิตได้มคี ุณภาพ เครื่องปัน่ ต้องท�ำด้วยโลหะแข็ง
แรงทนสนิม มีส่วนถ้วยปัน่ พลาสติก (plastic cup) ส�ำหรับใส่ถงุ
เลือดก่อนใส่เครื่องปัน่ เพือ่ ให้ทำ� ความสะอาดง่าย การปัน่ เลือดต้อง
ชัง่ น�ำ้ หนักเลือดทีอ่ ยู่ในถ้วยปัน่ ทีละคู่ให้เท่ากัน แล ้วใส่เครื่องปัน่
ในแนวตรงกันข้าม หากน�ำ้ หนักแตกต่างกันมากขณะปัน่ เครื่องอาจ
สัน่ จนหยุดปัน่ หรืออาจท�ำให้ถงุ เลือดแตกรัว่ ได้ โปรแกรมการปัน่
เลือดต้องสามารถปรับค่า (parameter) ทัง้ 5 ค่า ได้แก่ ความเร็ว
เวลา อุณหภูมิ ความเร่งเริ่มปัน่ และความเร่งเบรก
- ความเร็ว (speed) เป็ นความเร็วรอบของมอเตอร์ทค่ี วบคุม
ถ้วยปัน่ เลือดขณะปัน่ ท�ำให้การแยกส่วนของโลหิตถูกต้องสมบูรณ์
แบ่งเป็ น 2 ช่ วง คือ ความเร็วปัน่ เบา (soft spin) เป็ นการปัน่ ที่
ท�ำให้เกล็ดเลือดส่วนใหญ่ยงั แขวนลอยอยู่ในพลาสมาด้านบนมาก
ทีส่ ุดนิยมใช้ท่ี 1,500-2,500 x g และความเร็วปัน่ หนัก (heavy
spin) เป็ นการปัน่ ทีท่ ำ� ให้เกล็ดเลือดส่วนใหญ่ตกอยู่ดา้ นล่างเหลือ
อยู่ในพลาสมาด้านบนน้อยทีส่ ุดนิยมใช้ท่ี 3,500-5,500 x g
- เวลา (time) เวลาตลอดการปัน่ แยกท�ำให้เลือดแยกส่วน
สมบูรณ์
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- อุณหภูมิ (temperature) เป็ นอุณหภูมภิ ายในเครื่องปัน่
บริเวณถ้วยปัน่ เลือดส�ำหรับรักษาคุณภาพของส่วนประกอบโลหิต
นิยมใช้ท่ี 20-24 องศาเซลเซียส ยกเว้น การปัน่ แยก cryoprecipitate ใช้ท่ี 1 องศาเซลเซียส
- ความเร่งเริ่มปัน่ (acceleration; AC) ความเร่งเริ่มต้น
ทีท่ ำ� ให้เลือดแยกส่วนได้อย่างเหมาะสม
- ความเร่งเบรก (deceleration; DC) ความเร่งสุดท้าย
ทีท่ ำ� ให้เลือดแยกส่วนแล ้วไม่ฟ้ งุ กระจายขณะหยุดปัน่
โดยทัง้ 5 ค่าจะต้องถูกสอบเทียบในช่วงทีใ่ ช้งานตามความถีท่ ่ี
เหมาะสม และถูกปรับค่าให้เหมาะสมกับชนิดถุงบรรจุโลหิตเพือ่ ให้
ได้ส่วนประกอบโลหิตทีม่ คี ุณภาพตามมาตรฐาน รวมถึงต้องมีการ
ตรวจสอบความถูกต้อง (validation) ของกระบวนการปัน่ ก่อนน�ำ
มาปัน่ แยกส่วนประกอบโลหิตส�ำหรับผูป้ ่ วย เครื่องปัน่ ควรมีการ
เชื่อมโยงกับซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ในการบันทึกข้อมูลในระหว่าง
การปัน่ เลือดแต่ละถุง เพือ่ ใช้สบื ค้นข้อมูลการปัน่ ส�ำหรับแก้ไขปัญหา
ทีอ่ าจเกิดกับผลิตภัณฑ์ทผ่ี ลิตได้
2. ตูเ้ ขย่าเกล็ดเลือด (platelet agitator) เป็ นตูค้ วบคุม
อุณหภูมริ ะหว่าง 20-24 องศาเซลเซียสแบบเขย่าอย่างนุ่มนวลในแนว
ราบด้วยความเร็วประมาณ 70 รอบต่อนาทีตลอดเวลา และชัน้ วาง
เป็ นถาดรูพรุนให้อากาศไหลผ่านจากด้านบนและล่างได้สะดวก ควร
มีการท�ำความสะอาดตูโ้ ดยเฉพาะถาดชัน้ วางให้ปลอดจากแบคทีเรีย
และเชื้อรา ควรมีการตรวจสอบบันทึกอุณหภูมปิ ระจ�ำวัน และสอบ
เทียบอุณหภูมติ ูใ้ นช่วงทีใ่ ช้งานตามความถีท่ เ่ี หมาะสม
3. เครื่องชัง่ น�ำ้ หนักส่วนประกอบโลหิต (scale) เป็ นเครื่องชัง่
ทางห้องปฏิบตั กิ ารทีม่ คี วามละเอียดอย่างน้อย 0.1 กรัม มีขนาด
ใหญ่เพียงพอส�ำหรับวางส่วนประกอบโลหิต จัดวางในสถานทีร่ าบ
เรียบไม่สนั ่ ไหว โดยน�ำ้ หนักโลหิตทีไ่ ด้ใช้ในการค�ำนวณปริมาตรของ
ส่วนประกอบโลหิตนัน้ เพือ่ ระบุปริมาตรบนส่วนประกอบโลหิตและ
แยกถุงโลหิตทีม่ ปี ริมาตรเหมาะส�ำหรับการเตรียมหรือจ่ายให้ผูป้ ่ วย
ควรมีการสอบเทียบในช่วงน�ำ้ หนักทีใ่ ช้ตามความถีท่ เ่ี หมาะสม
4. เครื่องชัง่ น�ำ้ หนักโลหิตก่อนปัน่ แยก (balance) เป็ นเครื่อง
ชัง่ ทีม่ ถี าดชัง่ น�ำ้ หนัก 2 ถาดใช้วางเลือดในถ้วยปัน่ ก่อนน�ำใส่เครื่อง
ปัน่ ทีละคู่ในแนวตรงกันข้ามให้แต่ละคู่มนี ำ�้ หนักเท่ากันหรือแตกต่าง
กันน้อยทีส่ ุดไม่ควรเกิน 1 กรัม โดยอาจมีการใส่แท่งถ่วงน�ำ้ หนักใน
ด้านทีเ่ บากว่าเพือ่ ให้นำ�้ หนักเท่ากัน ควรจัดวางในสถานทีร่ าบเรียบ
ไม่สนั ่ ไหว และมีการสอบเทียบในช่วงน�ำ้ หนักทีใ่ ช้งานตามความถี่
ทีเ่ หมาะสม
5. เครื่องบีบแยกส่วนประกอบโลหิต (plasma extractor) เป็ น
เครื่องแยกพลาสมาหรือเครื่องกดเลือด ทีใ่ ช้ในการปรับความดันให้
กับถุงเลือดหลังปัน่ แยก โดยหักปล ้องเปิ ดสายถุงให้ส่วนประกอบ
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โลหิตด้านบนไหลถ่ายโอนไปยังถุงพ่วงทีเ่ ชื่อมติดกัน โดยมีแผ่น
พลาสติกด้านหน้าเป็ นตัวควบคุมความดันในการบีบแยก ควร
ตรวจสอบการท�ำงานของเครื่องอย่างสม�ำ่ เสมอก่อนใช้งาน
6. เครื่องบีบแยกส่วนประกอบโลหิตแบบกึ่งอัตโนมัติ (semiautomated blood processing machine) เป็ นเครื่องบีบที่
ด�ำเนินการบีบแยกส่วนประกอบโลหิตโดยใช้แรงดันและเซ็นเซอร์
วัดแสงตรวจจับเซลล์เม็ดเลือดในถุงบรรจุโลหิตหลังปัน่ และควบคุม
การเปิ ดปิ ดสายถุงบรรจุโลหิตท�ำให้เกิดการไหลของส่วนประกอบ
โลหิตไปถุงต่างๆ อาจมีเครื่องชัง่ ในตัวส�ำหรับชัง่ น�ำ้ หนักผลิตภัณฑ์
หรือมีการผนึกสายถุงเมือ่ บีบเสร็จ รวมถึงมีการบันทึกข้อมูลการ
บีบแยกส�ำหรับสืบค้นในระบบคุณภาพ ปัจจุบนั นิยมใช้บบี แยกส่วน
ประกอบโลหิตจากถุงบรรจุโลหิตชนิด quadruple bag ซึง่ ต้อง
เลือกให้ถกู ต้องเหมาะสมกับชนิดถุงบรรจุโลหิตทีใ่ ช้ระหว่าง top
and top bag หรือ top and bottom bag โดยเครื่องควรได้
รับการสอบเทียบบ�ำรุงรักษาและมีการตรวจสอบความถูกต้องของ
กระบวนการบีบแยกก่อนน�ำมาบีบแยกส่วนประกอบโลหิตส�ำหรับ
ผูป้ ่ วยอย่างเหมาะสม
7. เครื่องผนึกสายถุงบรรจุโลหิต (pilot tube sealer) เป็ น
เครื่องผนึกสายระบบปิ ดด้วยความร้อนหนีบทีส่ ายให้ตดิ กันกว้าง
ประมาณ 2 มิลลิเมตร และสามารถดึงแยกส่วนประกอบโลหิตทีม่ ี
สายเชื่อมติดกันออกจากกันได้ มีหลายชนิด ได้แก่ เครื่องผนึก
สายมือถือ เครื่องผนึกสายตัง้ โต๊ะ เครื่องผนึกสาย 1 หัวผนึก
หรือหลายหัวผนึก การใช้งานจะต้องตรวจสอบรอยผนึกให้ถกู ต้อง
สมบูรณ์ก่อนดึงสายออกจากกัน ควรมีการท�ำความสะอาดบ�ำรุง
รักษาอย่างเหมาะสม
8. เครื่องเชื่อมสายถุงบรรจุโลหิต (sterile connecting device;
SCD) เป็ นอุปกรณ์เชื่อมต่อสายถุงบรรจุโลหิตแบบปราศจากเชื้อใน
ระบบปิ ด การเชื่อมท�ำได้โดยน�ำสายจากถุงทีต่ อ้ งการเชื่อมใส่ใน
ช่องวางสายในแนวตรงกันข้ามและขนานกันแล ้วเครื่องจะใช้ความ
ร้อนตัดสายและดันให้สายเชื่อมกัน ซึง่ สายถุงต้องขนาดใกล ้เคียง
กัน นิยมใช้สำ� หรับการเชื่อมสายถุงบัฟฟี โคท (buffy coat) ในการ
เตรียมเกล็ดเลือดเข้มข้นชนิดรวมถุง (pooled LPPC) หรือส�ำหรับ
แบ่งส่วนประกอบโลหิตให้ผูป้ ่ วยเด็กทารกทีต่ อ้ งการใช้ในปริมาตร
น้อย และส่วนทีเ่ หลือยังสามารถใช้กบั ผูป้ ่ วยอืน่ ได้โดยไม่ทำ� ให้อายุ
การใช้งานของส่วนประกอบโลหิตทีถ่ กู แบ่งสัน้ ลง การใช้งานจะต้อง
ตรวจสอบรอยเชื่อมให้ถกู ต้องสมบูรณ์ก่อนปล่อยให้ไหลไปอีกถุง
ควรท�ำความสะอาดบ�ำรุงรักษาและสอบเทียบความแข็งแรงในการ
เชื่อมสายอย่างเหมาะสม

9. ถุงบรรจุเกล็ดเลือดเข้มข้น (platelet storage bag) เป็ น
ถุงทีท่ ำ� จากพลาสติกชนิดพิเศษทีส่ ามารถท�ำให้มกี ารแลกเปลีย่ น
ระหว่างก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ภายในถุงกับก๊าซออกซิเจนจาก
อากาศภายนอก เป็ นการป้ องกันไม่ให้ค่ากรดด่าง (pH) ลดลง ซึง่ มี
ผลกระทบต่อหน้าทีข่ องเกล็ดเลือด และต้องมีขนาดความจุมากกว่า
ปริมาตรเกล็ดเลือดเข้มข้นทีเ่ ก็บอย่างน้อย 3 เท่า ตัวอย่างเช่น มี
ขนาดประมาณ 1,000 มิลลิลติ รส�ำหรับเก็บเกล็ดเลือดปริมาตร 300
มิลลิลติ ร (pooled PC) เพือ่ เพิม่ พื้นทีผ่ วิ สัมผัสช่วยเพิม่ ประสิทธิภาพ
การถ่ายเทออกซิเจนของเกล็ดเลือด ซึง่ ปริมาณออกซิเจนทีเ่ กล็ด
เลือดต้องการขึ้นอยู่กบั จ�ำนวนของเกล็ดเลือดในถุง8 และถุงทีม่ ี
คุณภาพดีสำ� หรับเก็บเกล็ดเลือดจะต้องรักษาค่าความเป็ นกรดด่าง
ของเกล็ดเลือดตลอดการเก็บรักษาให้มคี ่า pH ในวันหมดอายุไม่ตำ� ่
กว่า 6.219 นิยมเก็บเกล็ดเลือดเข้มข้นในตูเ้ ก็บเกล็ดเลือดควบคุม
อุณหภูมแิ บบเขย่า (platelet agitator) เพือ่ ป้ องกันการจับตัวของ
เกล็ดเลือด (aggregate) และช่วยเพิม่ การถ่ายเทออกซิเจน16,22
10. ถุงบรรจุโลหิตชนิด triple bag ขนาด 450 มิลลิลติ ร
ส�ำหรับเตรียมเกล็ดเลือดเข้มข้นวิธี platelet rich plasma-platelet
concentrate (PRP-PC) ประกอบด้วย ถุงส�ำหรับเจาะเลือดผู ้
บริจาคมีสารกันเลือดแข็ง (primary bag) และมีสายจากด้านบน
ของ primary bag เชื่อมกับถุงพ่วง (satellite transfer bag) อีก
2 ถุง ส�ำหรับใส่พลาสมาและเกล็ดเลือดทีแ่ ยกได้23 ดัง Figure 1
11. ถุงบรรจุโลหิตชนิด quadruple bag ขนาด 450 มิลลิลติ ร
ส�ำหรับเตรียมเกล็ดเลือดเข้มข้นวิธี buffy coat poor-platelet
concentrate (BC-PC) แบ่งเป็ น 2 ชนิด คือ 1) conventional
quadruple bag (top and top bag) ประกอบด้วย ถุงส�ำหรับ
เจาะเลือดผูบ้ ริจาคภายในมีสารกันเลือดแข็ง (primary bag) และ
มีสายจากด้านบนของ primary bag เชื่อมกับถุงพ่วงอีก 3 ถุง
ได้แก่ ถุงทีบ่ รรจุนำ�้ ยา additive solution ส�ำหรับเติมในถุง primary bag หลังจากปัน่ แยกได้เม็ดเลือดแดง ส่วนอีก 2 ถุงที่
เหลือส�ำหรับใส่พลาสมาและ buffy coat ทีแ่ ยกได้ และถุงทีเ่ คย
บรรจุนำ�้ ยา additive solution เหลือเป็ นถุงเปล่า ดัง Figure 2
2) new quadruple bag (top and bottom bag) ประกอบด้วย
ถุงส�ำหรับเจาะเลือดผูบ้ ริจาคภายในมีสารกันเลือดแข็ง (primary
bag) และมีสายจากด้านล่างของ primary bag เชื่อมกับถุงพ่วง
อีก 1 ถุงทีบ่ รรจุนำ�้ ยา additive solution ส�ำหรับผสมกับเม็ด
เลือดแดงทีถ่ กู บีบมาจากด้านล่างถุง primary bag และมีสายจาก
ด้านบนของ primary bag เชื่อมกับถุงพ่วงอีก 2 ถุง ส�ำหรับใส่
พลาสมาทีแ่ ยกได้ และถุงเปล่า 1 ถุง ส่วนถุง primary bag
จะเป็ นถุงส�ำหรับใส่ buffy coat เมือ่ บีบเสร็จ23 ดัง Figure 3
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Figure 1 Diagram of triple bag (three bag system)17

Figure 2 Diagram of quadruple bag; top and top bag17

Figure 3 Diagram of quadruple bag; top and bottom bag17
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วิธกี ารปัน่ แยกเกล็ดเลือด
1. วิธี platelet rich plasma-platelet concentrate (PRPPC) เตรียมโดยใช้ whole blood ทีเ่ จาะเก็บในถุงบรรจุโลหิตชนิด
triple bag เก็บและขนส่งทีอ่ ณุ หภูมิ 20-24 องศาเซลเซียส ท�ำการ
เขย่าเลือดกลับไปมาให้เลือดเป็ นเนื้อเดียวกันก่อนน�ำมาปัน่ เบา (soft
spin) ทีอ่ ณ
ุ หภูมิ 20-24 องศาเซลเซียสด้วยเครื่องปัน่ แยกส่วน
ประกอบโลหิตชนิดควบคุมอุณหภูมิ (refrigerated centrifuge)
แล้วใช้ plasma extractor บีบแยก platelet-rich plasma (PRP)
ด้านบนใส่ในถุงพ่วงที่ 1 ส่วนเม็ดเลือดแดงด้านล่างในถุง primary
bag จะได้ packed red cells (PRC) ผนึกสายแยกเก็บใน
อุณหภูมทิ เ่ี หมาะสม จากนัน้ น�ำถุง PRP ทีต่ ดิ อยู่กบั ถุงพ่วงเปล่า
มาปัน่ หนัก (heavy spin) ทีอ่ ณ
ุ หภูมิ 20-24 องศาเซลเซียสบีบ
แยก platelet-poor plasma (PPP) ด้านบนออกไปถุงพ่วงเปล่า
ได้เป็ น fresh plasma (FP) น�ำไปแช่แข็งส�ำหรับเตรียมเป็ น fresh
frozen plasma (FFP) โดยให้เหลือพลาสมาในถุงเกล็ดเลือดด้าน
ล่างประมาณ 50-70 มิลลิลติ ร จะได้ เกล็ดเลือดเข้มข้น (platelet
concentrate) วางถุงเกล็ดเลือดเข้มข้นไว้ทอ่ี ณ
ุ หภูมิ 20-24 องศา
เซลเซียสแบบไม่เขย่าไม่นอ้ ยกว่า 1 ชัว่ โมงก่อนน�ำใส่ตูเ้ ขย่าเกล็ด
เลือดส�ำหรับเตรียมจ่ายให้ผูป้ ่ วยหรือส่งตรวจคุณภาพ22,24-25
2. วิธี buffy coat poor-platelet concentrate (BC-PC)
เตรียมโดยใช้ whole blood ที่เจาะเก็บในถุงบรรจุโลหิตชนิด
quadruple bag ท�ำการเขย่าเลือดกลับไปมาให้เลือดเป็ นเนื้อเดียวกัน
ก่อนน�ำมาปัน่ heavy spin ทีอ่ ณ
ุ หภูมิ 20-24 องศาเซลเซียสด้วย
เครื่อง refrigerated centrifuge ส่วนประกอบของเลือดหลังปัน่ ใน
ถุงจะแยกเป็ น 3 ส่วนคือ ส่วนบนสุด (top layer) จะเป็ น PPP ส่วน
กลาง (middle layer) จะเป็ นส่วนของ buffy coat ซึง่ จะประกอบ
ไปด้วยเกล็ดเลือด เม็ดเลือดขาวทีป่ นอยู่กบั เม็ดเลือดแดง และ
ส่วนล่างสุด (bottom layer) จะเป็ นส่วนของเม็ดเลือดแดงทีม่ เี ม็ด
เลือดขาวอยู่นอ้ ยเรียกว่า leukocyte poor red cell concentrate
(LPRC) น�ำถุงเลือดทีไ่ ด้จากการปัน่ หนักมาเข้าเครื่องบีบแยกส่วน
ประกอบเลือดตามชนิดถุงบรรจุโลหิตมี 2 ชนิด คือ top and top
bag โลหิตหลังปัน่ จะถูกบีบแยกส่วนของ PPP ด้านบนไปเก็บใน
ถุงพ่วงส�ำหรับเก็บพลาสมา (plasma) ส่วน buffy coat ซึง่ อยู่ส่วน
กลางจะถูกบีบแยกขึ้นด้านบนหลังจากบีบ plasma แล้วมาใส่ในถุง
พ่วง mini bag และ plasma จะถูกแบ่งมาเติมในถุงนี้ประมาณ
20-30 มิลลิลติ ร ส่วนเม็ดเลือดแดงด้านล่างในถุง primary bag
จะได้ LPRC และมีการเติมน�ำ้ ยา additive solution จากถุงพ่วง
ทีบ่ รรจุนำ�้ ยาลงไป เมือ่ บีบแยกเสร็จเครื่องท�ำการผนึกสายแยก
ได้เป็ น LPRC 1 ถุง plasma 1 ถุง และ buffy coat ทีเ่ ชื่อม
ติดกับถุงเปล่า 1 ชุด และ top and bottom bag เลือดหลังปัน่

จะถูกบีบแยกส่วนของ PPP ด้านบนไปเก็บในถุงพ่วงส�ำหรับเก็บ
plasma ส่วนชัน้ ล่างสุดทีเ่ ป็ น LPRC จะถูกบีบลงด้านล่างไปถุง
พ่วงทีบ่ รรจุนำ�้ ยา additive solution ส่วน buffy coat ซึง่ อยู่
ส่วนกลางจะเหลืออยู่ในถุง primary bag และพลาสมาจะถูก
แบ่งมาเติมในถุงนี้ประมาณ 20-30 มิลลิลติ ร เมือ่ บีบแยกเสร็จ
เครื่องท�ำการผนึกสายแยกได้เป็ น LPRC 1 ถุง plasma ทีเ่ ชื่อม
ติดกับถุงเปล่า 1 ชุด และ buffy coat 1 ถุง22,24-26
การเตรียมเกล็ดเลือดเข้มข้นด้วยวิธี BC-PC จาก buffy coat
ทีไ่ ด้จากการบีบแยกในถุง quadruple bag โดย buffy coat ต้อง
ถูกเก็บในอุณหภูมิ 20-24 องศาเซลเซียสแบบไม่เขย่าไม่เกิน 48
ชัว่ โมงหลังเจาะบริจาคก่อนน�ำมาเตรียมเกล็ดเลือดเข้มข้น สามารถ
เตรียมได้ 2 ชนิด คือ
1. Single unit PC from buffy coat น�ำถุง buffy coat
ทีต่ ดิ กับถุงเปล่า (top and top bag) หรือเชื่อมถุงเปล่า (sterile
bag) ด้วย sterile connecting device (SCD) กับ buffy coat
(top and bottom bag) มาปัน่ soft spin ทีอ่ ณ
ุ หภูมิ 20-24
องศาเซลเซียสแล ้วใช้ plasma extractor บีบแยกส่วนบนใส่ใน
ถุงเปล่าจะได้ เกล็ดเลือดเข้มข้น (platelet concentrate) และ
ส่วนล่างทีเ่ หลือได้เม็ดเลือดขาวทีป่ นอยู่กบั เม็ดเลือดแดงจะถูกทิ้ง
ไป วางเกล็ดเลือดเข้มข้นทีอ่ ณ
ุ หภูมิ 20-24 องศาเซลเซียสไม่เขย่า
ไม่นอ้ ยกว่า 1 ชัว่ โมงแล้วน�ำใส่ตูเ้ ขย่าเกล็ดเลือดส�ำหรับเตรียมจ่าย
ให้ผูป้ ่ วยหรือส่งตรวจคุณภาพ
2. Pooled PC from buffy coat น�ำถุง buffy coat ทีไ่ ด้
จากการบีบแยกจากถุง quadruple bag ทีม่ หี มูโ่ ลหิตเดียวกัน 4-6
ถุง มาเชื่อมต่อกันเองและเชื่อมต่อกับพลาสมาของ 1 ใน 4-6 ผู ้
บริจาคนัน้ หรือกับน�ำ้ ยา platelet additive solution (PAS) ด้วย
SCD ท�ำได้ 2 วิธี คือ pooling of buffy coat using a pooling
kit method ส�ำหรับ buffy coat ได้จากถุง top and top bag
ดัง Figure 4 และ pooling of buffy coat using the chain
method ส�ำหรับ buffy coat ได้จากถุง top and bottom bag
ดัง Figure 5 ท�ำการผสม (pool) ใส่รวมกันในถุงด้านล่าง (pooled
buffy coat bag) และผนึกสายแยกออกจากถุง buffy coat เปล่า
ด้านบนแล ้วน�ำถุง pooled buffy coat เชื่อมต่อเข้ากับถุงบรรจุ
เกล็ดเลือด (platelet storage bag) ก่อนน�ำมาปัน่ soft spin
ทีอ่ ณ
ุ หภูมิ 20-24 องศาเซลเซียส แล ้วใช้ plasma extractor บีบ
แยกส่วนบนใส่ในถุงบรรจุเกล็ดเลือดเปล่าจะได้ เกล็ดเลือดเข้มข้น
แบบรวมถุง (pooled leukocyte poor platelet concentrate;
pooled LPPC) และส่วนล่างทีเ่ หลือได้เม็ดเลือดขาวทีป่ นอยู่กบั
เม็ดเลือดแดงจะถูกทิ้งไป วางเกล็ดเลือดเข้มข้นทีอ่ ณ
ุ หภูมิ 20-24
องศาเซลเซียสแบบไม่เขย่าไม่นอ้ ยกว่า 1 ชัว่ โมงแล ้วน�ำใส่ตูเ้ ขย่า
เกล็ดเลือดส�ำหรับเตรียมจ่ายให้ผูป้ ่ วยหรือส่งตรวจคุณภาพ22,24-25
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Figure 4 Pooling of buffy coat using a pooling kit method17

Figure 5 Pooling of buffy coat using the chain method17
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ชนิ ดและคุณภาพของเกล็ดเลือด
จากวิธกี ารเตรียมเกล็ดเลือดเข้มข้นจากโลหิตครบส่วนทีแ่ ตก
ต่างกัน ได้แก่ ชนิดถุงบรรจุโลหิต จ�ำนวนผูบ้ ริจาคโลหิต และสาร
ทดแทนทีเ่ ติมเข้าไปในเกล็ดเลือด รวมถึงกระบวนการหลังเตรียม
เกล็ดเลือดเข้มข้นทีแ่ ตกต่างกัน ท�ำให้ได้เกล็ดเลือดทีม่ อี งค์ประกอบ
ภายในและคุณภาพทีแ่ ตกต่างกันตามไปด้วย ตามมาตรฐานของ
Council of Europe18 สามารถแบ่งได้ 6 ชนิด ดังนี้
1. Platelets, recovered, single unit (platelet concentrate; PC) คือ เกล็ดเลือดเข้มข้นจากโลหิตครบส่วนของผูบ้ ริจาค
โลหิต 1 ราย ทีเ่ ตรียมด้วยวิธี PRP-PC หรือวิธี BC-PC ชนิด
single unit PC from buffy coat ต้องมีปริมาตรมากกว่า 40
mL และมีจำ� นวนเกล็ดเลือด 60 x109 of platelets ในจ�ำนวน
ทัง้ หมดทีผ่ ลิต ต้องมีจำ� นวนเกล็ดเลือดมากกว่า 60 x109/unit ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 75 ของทัง้ หมดทีส่ ุ่มตรวจ ต้องมีจำ� นวนเม็ดเลือด
ขาวน้อยกว่า 0.2 x109/unit ด้วยวิธี PRP-PC หรือน้อยกว่า 0.05
x109/unit ด้วยวิธี BC-PC ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 90 ของทัง้ หมดที่
สุ่มตรวจ และมีการสุ่มตรวจอย่างน้อยร้อยละ 1 ของยอดผลิต
หรืออย่างน้อย 10 ถุงต่อเดือน ส่วนค่า pH ณ วันหมดอายุตอ้ ง
มีค่ามากกว่า 6.4 ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 90 ของทัง้ หมดทีส่ ุ่มตรวจ
และมีการสุ่มตรวจอย่างน้อยร้อยละ 1 ของยอดผลิตหรืออย่างน้อย
4 ถุงต่อเดือน
2. Platelets, recovered, pooled (pooled leukocyte poor
platelet concentrate; pooled LPPC) คือ เกล็ดเลือดเข้มข้น
จากโลหิตครบส่วนทีเ่ ตรียมจากการรวมถุง platelet concentrate
ทีเ่ ตรียมด้วยวิธี PRP-PC หรือวิธี BC-PC ชนิด single unit
PC from buffy coat จ�ำนวน 4-6 ถุงหรือเตรียมเกล็ดเลือดเข้ม
ข้นด้วยวิธี BC-PC ชนิด pooled PC from buffy coat โดยใช้
พลาสมาของ 1 รายใน 4-6 ผูบ้ ริจาคนัน้ ต้องมีปริมาตรมากกว่า
40 mL และมีจำ� นวนเกล็ดเลือด 60 x109 of platelets ในจ�ำนวน
ทัง้ หมดทีผ่ ลิต ต้องมีจำ� นวนเกล็ดเลือดมากกว่าหรือเท่ากับ 200
x109/unit ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 75 ของทัง้ หมดทีส่ ุ่มตรวจ ต้องมี
จ�ำนวนเม็ดเลือดขาวน้อยกว่า 1 x109/unit ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 90
ของทัง้ หมดทีส่ ุ่มตรวจ และมีการสุ่มตรวจอย่างน้อยร้อยละ 1 ของ
ยอดผลิตหรืออย่างน้อย 10 ถุงต่อเดือน ส่วนค่า pH ณ วันหมด
อายุตอ้ งมีค่ามากกว่า 6.4 ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 90 ของทัง้ หมดทีส่ ุ่ม
ตรวจ และมีการสุ่มตรวจอย่างน้อยร้อยละ 1 ของยอดผลิตหรือ
อย่างน้อย 4 ถุงต่อเดือน
3. Platelets, recovered, pooled, leukocyte-depleted
(pooled leucocyte depleted platelet concentrate; pooled
LDPC) คือ เกล็ดเลือดเข้มข้นจากโลหิตครบส่วนทีเ่ ตรียมเหมือน

pooled LPPC แต่ใช้ถงุ บรรจุเกล็ดเลือดทีม่ ชี ดุ กรองเม็ดเลือดขาว
(leukocyte filter) เชื่อมติดกับถุง pooled buffy coat ก่อนปัน่
แล้วบีบเกล็ดเลือดผ่านชุดกรองนัน้ หรือน�ำเกล็ดเลือดเข้มข้นทีไ่ ด้มา
กรองเม็ดเลือดขาวออกโดยเชื่อมต่อแบบระบบปิ ดกับถุงบรรจุเกล็ด
เลือดทีม่ ชี ดุ กรองเม็ดเลือดขาว ภายใน 6 ชัว่ โมงหลังเตรียมก่อน
เก็บรักษา (pre storage filter) มีส่วนช่วยลดปฏิกริ ยิ าหลังการให้
เกล็ดเลือดเข้มข้นชนิด HLA alloimmunisation febrile nonhemolytic transfusion reactions ในผูป้ ่ วยลดลงได้27 ต้องสุ่ม
ตรวจและมีคุณภาพเหมือน pooled LPPC ยกเว้นต้องมีจำ� นวน
เม็ดเลือดขาวน้อยกว่า 0.001 x109/unit ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 90
ของทัง้ หมดทีส่ ุ่มตรวจ
4. Platelets, recovered, pooled, in additive solution
(pooled leukocyte poor platelet concentrate in additive
solution; pooled LPPC PAS) คือ เกล็ดเลือดเข้มข้นจากโลหิต
ครบส่วนทีเ่ ตรียมเหมือน pooled LPPC แต่มกี ารเติมน�ำ้ ยา platelets additive solution (PAS) ในสัดส่วน plasma (30-40%)
กับ additive solution (60-70%) ท�ำให้เกล็ดเลือดเข้มข้นทีไ่ ด้
มีส่วนช่วยลดภาวะแทรกซ้อน เช่น transfusion related acute
lung injury (TRALI) หรือ allergic reaction อืน่ ๆ ทีม่ ผี ลจาก
การรับพลาสมาจากเกล็ดเลือด หรือช่วยลดปัญหาเรื่องพลาสมา
ทีไ่ ม่เข้ากันจาก anti-A หรือ anti-B ในกรณีทต่ี อ้ งให้เกล็ดเลือด
ในระบบ ABO ไม่ตรงกับผูป้ ่ วย28-30 ต้องสุ่มตรวจและมีคุณภาพ
เหมือน pooled LPPC ยกเว้นต้องมีจำ� นวนเม็ดเลือดขาวน้อย
กว่า 0.3 x109/unit ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 90 ของทัง้ หมดทีส่ ุ่มตรวจ
5. Platelets, recovered, pooled, leukocyte-depleted,
in additive solution (pooled leukocyte depleted platelet
concentrate in additive solution; pooled LDPC PAS)
คือ เกล็ดเลือดเข้มข้นจากโลหิตครบส่วนทีเ่ ตรียมเหมือน pooled
LPPC PAS โดยใช้ถงุ บรรจุเกล็ดเลือดทีม่ ชี ดุ กรองเม็ดเลือดขาว
(leukocyte filter) เชื่อมติดกับถุง pooled buffy coat ก่อนปัน่
แลว้ บีบเกล็ดเลือดผ่านชุดกรองหรือน�ำเกล็ดเลือดเข้มข้นทีไ่ ด้มา
กรองเม็ดเลือดขาวโดยเชื่อมต่อแบบระบบปิ ดกับถุงบรรจุเกล็ดเลือด
ทีม่ ชี ดุ กรองเม็ดเลือดขาว (leukocyte filter) ภายใน 6 ชัว่ โมงหลัง
เตรียมก่อนเก็บรักษา (pre storage filter) ต้องสุ่มตรวจและมี
คุณภาพเหมือน pooled LDPC
6. Platelets, pooled, leukocyte-depleted, in additive
solution, pathogen-reduced (pooled leukocyte depleted
platelet concentrate in additive solution pathogen
inactivate; pooled LDPC PAS PI) คือ เกล็ดเลือดเข้มข้นจาก
โลหิตครบส่วนทีเ่ ตรียมเหมือน pooled LDPC PAS แล้วมาท�ำการ
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ลดเชื้อจุลชีพปนเปื้ อน (pathogen reduced) ทีอ่ าจปนเปื้ อนใน
เกล็ดเลือดเพราะแม้วา่ การเจาะเก็บจะใช้เทคนิคปราศจากเชื้อ การ
ปัน่ แยกและผลิตเกล็ดเลือดจะใช้ระบบปิ ด และการตรวจเชื้อต่างๆ
ของเลือดผูบ้ ริจาคโลหิตทางห้องปฏิบตั กิ ารจะเพิม่ การตรวจ NAT
เพือ่ ลด window period แต่กย็ งั ไม่สามารถป้ องกันและตรวจหา
เชื้อโรคได้ทกุ ระยะและครบทุกชนิดทีอ่ าจถ่ายทอดทางเลือด อีก
ทัง้ ยังคงมี emerging pathogens รวมทัง้ การกลับมาระบาดของ
โรคต่างๆ ซึง่ ก่อให้เกิดความเสีย่ งต่อผูป้ ่ วยได้ ในปัจจุบนั มีหลาย
วิธี ได้แก่ การใช้ amotosalen set ใน single-donor (apheresis), pooled platelets และการใช้ riboflavin set ส�ำหรับการท�ำ
platelet treatment ในกลุม่ ประเทศทวีปยุโรปและสหรัฐอเมริกา
ซึง่ พบว่า สามารถช่วยป้ องกันการติดเชื้อและลดปัญหา transfusion-associated graft-versus host disease (TA-GVHD)
จากการปนเปื้ อนของเม็ดเลือดขาวได้อย่างมีประสิทธิภาพ31 โดย
ต้องสุ่มตรวจและมีคุณภาพเหมือน pooled LDPC PAS
ส�ำหรับมาตรฐานของ American Association of Blood
Banks (AABB) แบ่งเกล็ดเลือดเข้มข้นทีเ่ ตรียมจากโลหิตบริจาค
ครบส่วนได้ 2 ชนิด คือ platelet concentrate; PC ต้องมีจำ� นวน
เกล็ดเลือดมากกว่า 55 x109/unit ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 90 ของ
ทัง้ หมดทีส่ ุ่มตรวจ และต้องมีค่า pH ณ วันหมดอายุเท่ากับหรือ
มากกว่า 6.2 ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 100 ของทัง้ หมดทีส่ ุ่มตรวจ และ
pooled leukocyte poor platelet concentrate; pooled LPPC
ทีไ่ ด้จากการรวม buffy coat 4-6 ถุงกับพลาสมาหรือน�ำ้ ยา PAS
1 ถุง ต้องมีจำ� นวนเกล็ดเลือดมากกว่าจ�ำนวนเท่าของจ�ำนวนถุง
buffy coat ทีน่ ำ� มา pool คูณด้วย 55 x109/unit ไม่นอ้ ยกว่า
ร้อยละ 90 ของทัง้ หมดทีส่ ุ่มตรวจ ต้องมีจำ� นวนเม็ดเลือดขาวน้อย
กว่า 0.2 x109/unit ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 90 ของทัง้ หมดทีส่ ุ่มตรวจ
และต้องมีค่า pH ณ วันหมดอายุมากกว่า 6.2 ไม่นอ้ ยกว่าร้อย
ละ 100 ของทัง้ หมดทีส่ ุ่มตรวจ หรือหากมีการน�ำเกล็ดเลือดมา
กรองเม็ดเลือดขาวต้องมีจำ� นวนเม็ดเลือดขาวน้อยกว่า 0.005 x109/
unit ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 90 ของทัง้ หมดทีส่ ุ่มตรวจ และมีการสุ่ม
ตรวจอย่างน้อยร้อยละ 1 ของยอดผลิตหรืออย่างน้อย 4-10 ถุง
ต่อเดือนทัง้ 2 ชนิด19
ส�ำหรับมาตรฐานของ National Blood Centre, Thai Red
Cross Society (NBC, TRCS) แบ่งเกล็ดเลือดเข้มข้นทีเ่ ตรียม
จากโลหิตบริจาคครบส่วนได้ 2 ชนิด คือ platelet concentrate;
PC ต้องมีปริมาตรระหว่าง 40-70 มิลลิลติ ร ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 90
ของทัง้ หมดทีส่ ุ่มตรวจ ต้องมีจำ� นวนเกล็ดเลือดมากกว่า 60 x109/
unit ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 90 ของทัง้ หมดทีส่ ุ่มตรวจ และต้องมีค่า
pH ณ วันหมดอายุเท่ากับหรือมากกว่า 6.2 ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 90
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ของทัง้ หมดทีส่ ุ่มตรวจ และ pooled leukocyte poor platelet concentrate; pooled LPPC ทีไ่ ด้จากการรวม buffy coat
4 ถุงกับพลาสมา 1 ถุง ต้องมีจำ� นวนเกล็ดเลือดมากกว่า 240 x109/
unit ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 90 ของทัง้ หมดทีส่ ุ่มตรวจ ต้องมีจำ� นวน
เม็ดเลือดขาวน้อยกว่า 0.2 x109/unit ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 90 ของ
ทัง้ หมดทีส่ ุ่มตรวจ และต้องมีค่า pH ณ วันหมดอายุมากกว่า 6.2
ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 90 ของทัง้ หมดทีส่ ุ่มตรวจ หรือหากมีการน�ำ
เกล็ดเลือดมากรองเม็ดเลือดขาวต้องมีจำ� นวนเม็ดเลือดขาวน้อยกว่า
0.001 x109/unit ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 90 ของทัง้ หมดทีส่ ุ่มตรวจ
และมีการสุ่มตรวจอย่างน้อยร้อยละ 0.5 ของยอดผลิตหรืออย่าง
น้อย 10 ถุงต่อเดือนทัง้ 2 ชนิด20
การตรวจคุณภาพของเกล็ดเลือด
โลหิตครบส่วนทุกถุงทีจ่ ะน�ำมาผลิตเกล็ดเลือดเข้มข้นจะต้อง
ผ่านการตรวจ ABO group, Rh typing, red cell antibody
screening, HIV-1/2, HBsAg, Anti-HCV และ Syphilis32 และ
เกล็ดเลือดเข้มข้นทีผ่ ลิตได้จะต้องมีการสุ่มตรวจคุณภาพโดยการ
ก�ำหนดแผนการเก็บตัวอย่าง ช่วงเวลา ความถี่ จ�ำนวน และเลือก
ใช้เกณฑ์การยอมรับให้สอดคล้องกับมาตรฐานภายในประเทศหรือ
มาตรฐานสากล ในหัวข้อปริมาตรเกล็ดเลือด (volume) ปริมาณ
หรือจ�ำนวนเกล็ดเลือด (platelet content) และปริมาณหรือจ�ำนวน
เม็ดเลือดขาว (leukocyte content) โดยตรวจในเกล็ดเลือดเข้ม
ข้นพร้อมจ่ายให้ผูป้ ่ วยแลว้ ท�ำการแบ่งใส่สายปลอ้ ง (segment)
หรือกระเปาะ (pouch) ในระบบปิ ดโดยเร็วทีส่ ุดหลังเตรียมเสร็จ
ประมาณ 10-15 มิลลิลติ ร ในขัน้ ตอนการเก็บตัวอย่างต้องมีการ
ผสม (mix) เกล็ดเลือดในถุงก่อนเก็บตัวอย่าง และถุงเกล็ดเลือด
นัน้ สามารถจ่ายให้ผูป้ ่ วยได้ ส�ำหรับการตรวจค่า pH ณ วันหมด
อายุ จะต้องมี pH เท่ากับหรือมากกว่า 6.2 ทัง้ นี้เกล็ดเลือดจะต้อง
ถูกเก็บแบบเขย่าทีอ่ ณ
ุ หภูมิ 20-24 องศาเซลเซียสตลอดเวลาก่อน
เก็บตัวอย่างทดสอบ33 การทดสอบคุณภาพไม่สามารถทดสอบได้
ทุกเครื่องหรือทุกถุงทีผ่ ลิต ดังนัน้ การเก็บตัวอย่างแบบสุ่มทีด่ จี ะ
สามารถใช้ผลตรวจเป็ นตัวแทนคุณภาพตลอดกระบวนการผลิตได้
ควรเก็บบันทึกผลการตรวจและน�ำมาวิเคราะห์เปรียบเทียบประเมิน
แนวโน้มคุณภาพเกล็ดเลือดทีผ่ ลิต รวมทัง้ หากพบความผิดปกติ
ต้องค้นหาสาเหตุเพือ่ หาแนวทางแก้ไขป้ องกันได้
ควรมีการตรวจหาเชื้อจุลชีพปนเปื้ อนในเกล็ดเลือดเข้มข้นที่
ผลิต เนื่องจากอัตราการปนเปื้ อนเชื้อจุลชีพในส่วนประกอบโลหิต
ชนิดเกล็ดเลือดสูงถึง 1: 3,000 ยูนิต โดยเฉพาะเชื้อแบคทีเรีย
เนื่องจากอุณหภูมกิ ารเก็บที่ 20-24 องศาเซลเซียสเหมาะสมในการ
เจริญเติบโตของเชื้อจุลชีพมากและสาเหตุการปนเปื้ อน ได้แก่ ผู ้

วารสารโลหิตวทิ ยาและเวชศาสตร์บริการโลหิต ปี ท่ี 30 ฉบับท่ี 4 ตุลาคม-ธันวาคม 2563

388

สุรเชษฎ์ อ่อนเส็ง และ เจนจิรา อินสว่าง

บริจาคโลหิตติดเชื้อในกระแสโลหิต หรืออาจปนเปื้ อนทีผ่ วิ หนังผู ้
บริจาคและผูเ้ จาะเก็บโลหิต หรือปนเปื้ อนในถุงบรรจุโลหิต หรือ
โลหิตอาจแตกรัว่ ซึมในขัน้ ตอนการเตรียมส่วนประกอบโลหิตการ
เก็บรักษาการจ่ายและขนส่ง เชื้อจุลชีพทีม่ กั พบปนเปื้ อนในส่วน
ประกอบโลหิตชนิดเกล็ดเลือดเข้มข้น ได้แก่ staphylococci,
aerobic and anaerobic diphtheroid bacilli, streptococci
และ Gram negative bacilli34 ฉะนัน้ ควรตรวจทัง้ ในเกล็ด
เลือดทีพ่ ร้อมจ่ายให้ผูป้ ่ วยและในเกล็ดเลือดทีห่ มดอายุ โดยต้อง
ได้ผลเป็ นไม่พบการปนเปื้ อนของแบคทีเรีย (negative) ทัง้ หมด
เพือ่ ให้มนใจว่
ั ่ ากระบวนการผลิตและเก็บรักษาทีใ่ ช้อยู่เป็ นระบบปิ ด
ปราศจากการปนเปื้ อนของเชื้อแบคทีเรียและเป็ นวิธที ไ่ี ด้มาตรฐาน
หรืออาจท�ำการทดสอบการปนเปื้ อนของแบคทีเรียในเกล็ดเลือดทุก
ถุงทีผ่ ลิตทัง้ หมดก็ได้ แต่จำ� เป็ นต้องใช้ค่าใช้จ่ายทีส่ ูงและใช้ระยะ
เวลานานในการรอผลตรวจอาจท�ำให้ผูป้ ่ วยได้รบั เกล็ดเลือดล่าช้า
ดังนัน้ ผูผ้ ลิตเกล็ดเลือดเข้มข้นควรทราบถึงมาตรฐานคุณภาพ
ของผลิตภัณฑ์และมีการสุ่มตรวจคุณภาพด้วยวิธกี ารทีไ่ ด้มาตรฐาน
ตามความถีท่ ่กี ำ� หนด รวมถึงเผยแพร่ขอ้ มูลผลตรวจให้กบั ผูท้ ่ี
เกี่ยวข้องได้รบั ทราบเพือ่ เป็ นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการผลิต
และเป็ นข้อมูลให้แพทย์หรือบุคลากรทางการแพทย์ทน่ี ำ� ผลิตภัณฑ์
ไปใช้รกั ษาผูป้ ่ วยได้ใช้คำ� นวณปริมาณการรักษาได้อย่างถูกต้องและ
เหมาะสมกับความต้องการของผูป้ ่ วย โดยวิธีการตรวจควบคุม
คุณภาพ ดังนี้
1. การตรวจสอบด้วยสายตา (visual inspection) เป็ นการ
ตรวจสอบคุณลักษณะทีม่ องเห็นได้ดว้ ยตา เช่น ความสมบูรณ์ของ
ถุงบรรจุเกล็ดเลือดควรอยู่ในสภาพดี ไม่ฉีกขาด ไม่มรี อยรัว่ ไม่มี
โลหิตซึมตามรอยเชื่อมสายถุง สีของเกล็ดเลือดในถุงควรเป็ นสี
เหลือง ไม่พบก้อน clots และ ไม่พบเกล็ดเลือดจับกันเป็ นก้อน
(aggregations) เป็ นต้น34 โดยเกล็ดเลือดเข้มข้นทุกถุงทีผ่ ลิตควร
ได้รบั การตรวจ platelet swirling phenomenon คือ การกระเจิง
ของแสงของเกล็ดเลือดโดยจะไหลเวียนในถุงเมือ่ น�ำถุงเกล็ดเลือด
เข้มข้นส่องผ่านแสงและบีบเบาๆ ให้พลาสมาภายในถุงขยับขึ้นลง
จะเห็น swirling เป็ นลักษณะส�ำคัญทีบ่ ง่ บอกความมีชวี ติ ของเกล็ด
เลือดและสัมพันธ์กบั ค่า pH (gently squeeze) สังเกตการไหล
เวียนของเกล็ดเลือดในถุง การอ่านผลและให้ระดับคะแนนการมี
ชีวติ อยู่ของเกล็ดเลือดจากน้อยไปมากตัง้ แต่ 0 ถึง 5+35 โดยเกล็ด
เลือดเข้มข้นทีม่ ชี วี ติ ต้องให้ผล swirling ตัง้ แต่ 1+ ขึ้นไป ควร
มีการตรวจในขัน้ ตอนสุ่มตรวจควบคุมคุณภาพ ตรวจสอบก่อน
จ่ายไปให้โรงพยาบาลและก่อนให้ผูป้ ่ วยในทุกถุง34
2. ปริมาตรเกล็ดเลือด (volume) ได้จากการชัง่ น�ำ้ หนักของถุง
ทีใ่ ส่เกล็ดเลือดก่อนและหักลบด้วยถุงเปล่า แล ้วค�ำนวณปริมาตร
ของเกล็ดเลือดเข้มข้นเป็ นมิลลิลติ รจากสูตร ปริมาตรของเกล็ด

เลือดเข้มข้นเป็ นมิลลิลติ ร (mL) เท่ากับ น�ำ้ หนักของเกล็ดเลือด
เข้มข้นลบด้วยน�ำ้ หนักของถุงบรรจุเกล็ดเลือดเปล่าแลว้ หารด้วย
ความถ่วงจ�ำเพาะของเกล็ดเลือด โดยก�ำหนดความถ่วงจ�ำเพาะ
ของเกล็ดเลือด เท่ากับ 1.03 กรัมต่อลูกบาตรเซนติเมตร (g/cm3)34
3. จ�ำนวนเกล็ดเลือด (platelet content) และจ�ำนวนเม็ด
เลือดขาว (leukocyte content) ได้จากการตรวจนับจ�ำนวนเกล็ด
เลือด และเม็ดเลือดขาวในเกล็ดเลือดเข้มข้นด้วยเครื่องวิเคราะห์
อัตโนมัติ (multi-parameter hematology analyzer) ในหัวข้อ
platelet count (PLT count) และ white blood cell count
(WBC count) ตามล�ำดับ โดยเครื่องวิเคราะห์โลหิตอัตโนมัตจิ ะ
มีการใช้โปรแกรมในคอมพิวเตอร์ในการค�ำนวณผล และก่อนการ
ปฏิบตั งิ านในแต่ละวันควรตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือโดยใช้
สารมาตรฐาน (control material) ทีร่ ะดับต่างๆ กัน เช่น low,
normal, high control เพือ่ ตรวจสอบความถูกต้องประจ�ำวัน
จากนัน้ จึงน�ำค่า PLT count (cells/mL) และ WBC count (cells/
mL) มาค�ำนวณเป็ น จ�ำนวนเกล็ดเลือดต่อยูนิต เท่ากับ จ�ำนวน
เกล็ดเลือดในหน่วย cells/mL คูณด้วยปริมาตรในหน่วย mL
หรือจ�ำนวนเม็ดเลือดขาวต่อยูนิต เท่ากับ จ�ำนวนเม็ดเลือดขาวใน
หน่วย cells/mL คูณด้วยปริมาตรในหน่วย mL23,34
4. วัดการเปลีย่ นแปลง pH: โดยใช้เครื่อง pH meter ตาม
มาตรฐานก�ำหนดให้ค่า pH ของส่วนประกอบโลหิตชนิดเกล็ดเลือด
มีค่ามากกว่า 6.4 (COE)18 และเท่ากับหรือมากกว่า 6.2 (AABB)19
โดยค่า pH ทีต่ ำ� ่ กว่าเกณฑ์มาตรฐานจะท�ำให้เกล็ดเลือดเสียสภาพ
ไม่เหมาะสมทีจ่ ะน�ำไปให้ผูป้ ่ วย ค่า pH ทีล่ ดลงเกิดจากปริมาณ
lactic acid ทีเ่ พิม่ สูงขึ้นจากกระบวนการ glycolysis เครื่องมือ
วัดค่าความเป็ นกรดด่าง (pH meter) ควรมีทศนิยมละเอียดอย่าง
น้อย 2 ต�ำแหน่งและควรมีสารละลายมาตรฐานตรวจสอบความถูก
ต้องก่อนใช้งานประจ�ำวัน ไม่ควรใช้กระดาษเทียบสี (indicator
paper) วัดค่า pH เนื่องจากไม่มคี วามละเอียดพอ34
5. การทดสอบหาจุลชีพปนเปื้ อน (bacterial contamination)
ในปัจจุบนั ทีอ่ งค์การอาหารและยาประเทศสหรัฐอเมริกายอมรับให้ใช้
ในงานควบคุมคุณภาพ (quality testing) มี 2 วิธี คือ วิธี BacT/
Alert (Biomerieux, Inc) เป็ นเครื่องอัตโนมัตใิ ช้หลักการตรวจ
ระดับ carbon dioxide ทีส่ ูงขึ้นซึง่ บ่งชี้วา่ มีจลุ ชีพเติบโต สามารถ
ตรวจวัดปริมาณจุลชีพไม่นอ้ ยกว่า 10 cfu/mL2 ได้ทงั้ aerobic
และ anaerobic bacteria และวิธี Pall bacterial detection
system (BDS) ใช้หลักการตรวจระดับ oxygen ที่ ลดลงเทียบ
กับระดับ ambient oxygen สามารถตรวจวัดปริมาณ จุลชีพไม่
น้อยกว่า 10 cfu/mL2-3 aerobic bacteria และถ้าผลตรวจเกล็ด
เลือดให้ผลพบเชื้อ (positive) ต้องจ�ำหน่ายเกล็ดเลือดนัน้ ทิ้งห้าม
น�ำไปให้ผูป้ ่ วย โดยควรทดสอบในเกล็ดเลือดทีเ่ ก็บพักไว้อย่างน้อย
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24 ชัว่ โมงหลังเจาะบริจาคให้จลุ ชีพทีป่ นเปื้ อนเพิม่ ปริมาณมากพอ
ส�ำหรับการตรวจ34
การติดฉลากส่วนประกอบโลหิตควรเป็ นไปตามกฎหมายระดับ
ชาติและข้อตกลงระหว่างประเทศทีม่ รี ะบบการจัดเก็บข้อมูลผูบ้ ริจาค
และผลการตรวจคุณภาพโลหิตทีเ่ ป็ นความลับและเข้าถึงข้อมูลได้
เฉพาะผูเ้ กี่ยวข้อง โดยในฉลากเกล็ดเลือดเข้มข้นต้องประกอบด้วย
1. ชื่อหน่วยงานผูผ้ ลิต
2. หมายเลขถุง (เป็ นเลขไม่ซำ�้ กัน สามารถทวนสอบหน่วย
งาน ปี ทร่ี บั บริจาค ผูบ้ ริจาค และผลการตรวจคุณภาพโลหิต
ถุงนัน้ หรือทุกถุงทีน่ ำ� มา pool รวมกันได้
3. ชนิดผลิตภัณฑ์เป็ นเกล็ดเลือดชนิด (PC, pooled LPPC,
SDP หรืออืน่ ๆ)
4. ผลการตรวจคุณภาพโลหิต ได้แก่ หมูโ่ ลหิตในระบบ ABO,
RhD, red cell antibody screening และ transfusion-transmissible infections; TTI
5. ชื่อของสารกันเลือดแข็งและ/หรือสารเติมแต่ง
6. ข้อมูลเพิม่ เติม ได้แก่ ผ่านการฉายรังสี หรือผ่านการกรอง
เม็ดเลือดขาว (leukocyte-depletion)
7. ปริมาตรเกล็ดเลือด
8. วันทีบ่ ริจาคและวันหมดอายุ
9. อุณหภูมสิ ำ� หรับการจัดเก็บและการขนส่ง
10. วิธกี ารให้และข้อบ่งใช้สำ� หรับรักษาผูป้ ่ วย18
ดังนัน้ ผูผ้ ลิตต้องระบุขอ้ มูลให้ครบถ้วน และบุคคลากรทางการ
แพทย์ตอ้ งศึกษาข้อมูลบนฉลากส่วนประกอบโลหิตเกล็ดเลือดให้
ถูกต้องครบถ้วนก่อนน�ำไปให้ผูป้ ่ วย
การเก็บรักษาและอายุของเกล็ดเลือด
เกล็ดเลือดเข้มข้นต้องถูกจัดเก็บในตูท้ เ่ี ขย่าอย่างนุ่มนวลต่อ
เนื่องในแนวราบด้วยความเร็วประมาณ 70 รอบต่อนาทีตลอดเวลา
โดยมีชนั้ ส�ำหรับวางเกล็ดเลือดเป็ นรูพรุนหรือตาข่าย ถุงเกล็ดเลือด
ถูกวางแผ่บนชัน้ ห้ามซ้อนทับกัน ฉลากทีต่ ดิ อยู่บนถุงเกล็ดเลือด
ควรมีขนาดและจ�ำนวนน้อยทีส่ ุด เพือ่ ให้อากาศไหลผ่านจากด้าน
บนและล่างได้สะดวก และภายในตูม้ กี ารควบคุมอุณหภูมใิ ห้อยู่
ระหว่าง 20-24 องศาเซลเซียสเป็ นอุณหภูมทิ ด่ี ที ส่ี ุด29,36 แต่อณุ หภูมิ
ดังกล่าวจะกระตุน้ ให้เกิดการเจริญเติบโตและเพิม่ จ�ำนวนขึ้นอย่าง
รวดเร็วของเชื้อแบคทีเรียทีอ่ าจปนเปื้ อนจากกระบวนการเจาะเก็บ
โลหิตในขัน้ ตอนการบริจาคหรืออาจปนเปื้ อนในกระแสโลหิตของ
ผูบ้ ริจาค ท�ำให้การเก็บรักษาหรืออายุใช้งานเกล็ดเลือดเข้มข้นที่
ผลิตด้วยขัน้ ตอนปราศจากเชื้อ (sterile technique ) และภายใต้
ระบบปิ ด (close system) สูงสุดนับจากวันเจาะบริจาคและเก็บ
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แบบเขย่าทีอ่ ณ
ุ หภูมดิ งั กล่าวมีระยะเวลา 5 วัน หรือมีระยะเวลา
ขยายได้ถงึ 7 วันหากมีมาตรการลดเชื้อจุลชีพปนเปื้ อน (pathogen inactivated) ทีเ่ หมาะสม หรือด�ำเนินการตรวจหาจุลชีพปน
เปื้ อน (sterility test) ในถุงเกล็ดเลือดเข้มข้นแต่ละถุง18-19 แต่ถา้
ไม่มกี ารเขย่าถุงเกล็ดเลือดเข้มข้นตลอดเวลาอายุการใช้งานจะลด
ลงเหลือเพียง 24 ชัว่ โมง ส่วนการเตรียมเกล็ดเลือดเข้มข้นแบบ
ระบบเปิ ด (open system) อายุการใช้งานจะลดลงเหลือเพียง 4
ชัว่ โมง ส�ำหรับการขนส่งควรท�ำในกล่องควบคุมอุณหภูมเิ ดียวกัน
แบบไม่เขย่าจะมีอายุการใช้งานไม่เกิน 24 ชัว่ โมง (นับตัง้ แต่เกล็ด
เลือดไม่ถกู เขย่า)20
วิธกี ารให้และข้อบ่งใช้สำ� หรับรักษาผูป้ ่ วย
การให้เกล็ดเลือดเป็ นเพียงการรักษาแบบประคับประคอง (supportive treatment) ในผูป้ ่ วยทีม่ เี กล็ดเลือดต�ำ่ หรือเกล็ดเลือด
เสียหน้าที่ จึงต้องค�ำนึงถึงการรักษาทีส่ าเหตุเป็ นส�ำคัญ และยัง
ต้องค�ำนึงถึงความเสีย่ งต่างๆ เช่น การถ่ายทอดโรคติดเชื้อ การ
เกิดแอนติบอดีต่อเกล็ดเลือด การแพ้ต่างๆ เป็ นต้น ดัง Table 1
ข้อบ่งชี้ของการให้เกล็ดเลือดในทางคลินิก แบ่งได้ 2 แบบ คือ การ
รักษาภาวะเลือดออก (therapeutic transfusion) เป็ นการให้ในผู ้
ป่ วยทีม่ เี ลือดออกแล ้ว ได้แก่ ผูป้ ่ วยเกล็ดเลือดต�ำ่ กว่า 15 x109/L
โดยทีม่ คี วามผิดปกติของ coagulation หรือมีเลือดออกเล็กน้อย
ผูป้ ่ วยเกล็ดเลือดต�ำ่ กว่า 20 x109/L และมีเลือดออกรุนแรง (major
bleeding) และการให้แบบป้ องกัน (prophylactic transfusion)
เป็ นการให้เมือ่ เกล็ดเลือดต�ำ่ ถึงระดับทีเ่ รียกว่า threshold level
มีความเสีย่ งสูงต่อการเกิดเลือดออก ได้แก่ ผูป้ ่ วยเกล็ดเลือดต�ำ่ กว่า
10 x109/L แม้ไม่มอี าการ ในผูป้ ่ วยเกล็ดเลือดต�ำ่ กว่า 50 x109/L
และจะต้องท�ำหัตถการ เช่น thoracenthesis, paracenthesis
หรือต้องท�ำศัลยกรรมทัว่ ไปหรือต้องได้รบั massive transfusion
ในผูป้ ่ วยเกล็ดเลือดต�ำ่ กว่า 100 x109/L ซึง่ จะต้องได้รบั การผ่าตัด
หัวใจหรือสมอง ในผูป้ ่ วยเกล็ดเลือดท�ำงานผิดปกติ เช่น ผูป้ ่ วย
Glanzmann thromblasthenia เป็ นโรคทางพันธุกรรม เกิดจาก
การขาด glycoprotein IIb และ IIIa ซึง่ อยู่บนผิวเกล็ดเลือด ผูป้ ่ วย
Cardiopulmonary bypass surgery ผูป้ ่ วย Drug-induced
platelet dysfunction เช่น การได้รบั ยา aspirin, ticlopidine
และ clopidogrel16,37-38
การใช้เกล็ดเลือดเข้มข้นส�ำหรับรักษาผูป้ ่ วยมีขนาดการรักษา
(therapeutic dose) ดังนี้ คือให้ platelet concentrate (PC)
1 ถุงต่อน�ำ้ หนักตัว 10 กิโลกรัมในผูใ้ หญ่ทม่ี นี ำ�้ หนักตัวประมาณ
60-70 กิโลกรัม จะเท่ากับ 4-6 ถุงของ PC ซึง่ มีจำ� นวนเกล็ดเลือด
รวม 240 x109/ถุง16 สอดคล ้องกับผลิตภัณฑ์เกล็ดเลือดเข้มข้นที่
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Table 1 Adverse consequences of platelet transfusions16
Adverse consequences
Infections
AIDS
Hepatitis
CMV disease
Sepsis or septic shock
Immunological reactions
Alloimmunisation
Febrile reactions
TRALI
Anaphylaxis
GVHD
RhD alloimmunisation
Haemolysis
Hypotension

Cause

Prevention

HIV-infected donor

Donor screening and testing. Pathogen
inactivation
Hepatitis B or hepatitis C virus infected donor Donor screening and testing. Pathogen
inactivation
CMV-infected donor
Donor testing. Leucocyte reduction. Pathogen
inactivation
Contamination from the platelet donor’s skin Culture the product 24 hours or more after
or from an occult or asymptomatic donor
collection. Test for bacteria shortly before
bacteremia
transfusion. Pathogen inactivation
Leucocytes in platelets
HLA antibodies in transfusion recipient and
IL-1β and IL-6 in platelets
Leucocyte antibodies, bioactive lipids, or
CD40L in platelets
Antibodies in patients reacting with IgA,
haptoglobin, antibodies, or other plasma
antigens
Engraftment of donor leucocytes in an
immunosuppressed recipient
Transfusion of platelets from RhD-positive
donors to RhD-negative recipients
Anti-A and anti-B in donor’s plasma
Generation of bradykinin by the bedside
filtration of platelets in a patient taking
angiotensin converting enzyme (ACE)
inhibitors

ถูกผลิตใช้กนั ในปัจจุบนั ซึง่ มี 3 ชนิด คือ เกล็ดเลือดเข้มข้นเตรียม
จากผูบ้ ริจาค 1 คน (platelet concentrate; PC) ให้ครัง้ ละ 1 ถุง
ต่อน�ำ้ หนักตัว 10 กิโลกรัม เกล็ดเลือดเข้มข้นรวมเตรียมจากผู ้
บริจาค 4-6 คน (pooled platelet concentrate; pooled LPPC)
ให้ครัง้ ละ 1 ถุง และเกล็ดเลือดเข้มข้นเตรียมจากผูบ้ ริจาค 1 คน
ด้วยเครื่อง blood cell separator (single donor platelet; SDP)
ให้ครัง้ ละ 1 ถุง (single dose)20,39-40 ส�ำหรับผูป้ ่ วยเด็กทารกควร
แบ่งเกล็ดเลือดเข้มข้นให้ตามน�ำ้ หนักตัวของผูป้ ่ วย โดยเกล็ดเลือด
เมือ่ น�ำออกจากธนาคารเลือดคุณภาพจะลดลงเรื่อยๆ ควรรีบน�ำไป
ให้ผูป้ ่ วยทางหลอดเลือดด�ำแต่ไม่จำ� เป็ นต้องให้ใช้แบบ free flow
ผ่านชุดกรองให้เลือด (blood transfusions set) หรือ platelet
transfusion set ทันที การให้เกล็ดเลือดผูป้ ่ วยควรเลือกเกล็ด

Leucocyte reduction. UVB irradiation
Leucocyte reduction
Exclude donors with leucocyte antibodies
IgA-deficient platelet donors. Washed
platelets
Gamma irradiation of platelets (25 Gy).
Possibly pathogen inactivation
Administer Rh immune globulin within 48
hours of transfusion
Exclude donors with high titers of anti-A or
anti-B
Pre-storage in laboratory or leucocyte
reduction

เลือดทีม่ หี มู่ ABO และ Rh(D) ตรงกับผูป้ ่ วย โดยก่อนให้ไม่ตอ้ ง
ตรวจการเข้ากันได้ (cross match) ยกเว้นในผูป้ ่ วยทีใ่ ห้เกล็ดเลือด
แล ้วเกล็ดเลือดไม่เพิม่ ขึ้นตามเกณฑ์ (platelet refractoriness)
หรือเคยมีประวัตกิ ารสร้าง antibody ต่อ HLA /PSA antigen41
หากจ�ำเป็ นต้องให้เกล็ดเลือดทีห่ มู่ ABO ไม่ตรงกันสามารถท�ำได้
แต่อาจท�ำให้เกล็ดเลือดในผูป้ ่ วยไม่เพิม่ สูงขึ้นเท่าทีค่ วร และต้อง
ระวังการเกิด hemolysis จาก anti-A และ anti-B ทีเ่ ข้ากันไม่
ได้37 จึงควรให้เกล็ดเลือดชนิดทีเ่ ป็ น plasma compatible เช่น
ให้เกล็ดเลือดหมู่ AB แก่ผูป้ ่ วยหมู่ A หรือ B เป็ นต้น ส�ำหรับผู ้
ป่ วย Rh ลบ ควรได้รบั เกล็ดเลือดทีเ่ ป็ น Rh ลบ แต่ถา้ ท�ำไม่ได้
อาจพิจารณาการฉีด Anti-D (RhIG) เพือ่ ป้ องกันการสร้าง anti-D
โดยเฉพาะในผูป้ ่ วยหญิงทีม่ โี อกาสตัง้ ครรภ์มบี ตุ รต่อไป20
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นับตัง้ แต่ประสบความส�ำเร็จในการใช้เกล็ดเลือดเข้มข้นส�ำหรับ
รักษาผูป้ ่ วยภาวะเลือดออกจากเกล็ดเลือดต�ำ่ ทีท่ ำ� ให้ผูป้ ่ วยดังกล่าว
รอดจากการเสียชีวติ รายแรกได้นนั้ น�ำไปสู่การศึกษาค้นคว้าเกี่ยว
กับเกล็ดเลือดอย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะการพัฒนาการผลิตส่วน
ประกอบโลหิตชนิดเกล็ดเลือดเข้มข้นหลากหลายชนิดทีม่ คี ุณภาพ
เหมาะสมกับการรักษาผูป้ ่ วยมากยิง่ ขึ้น และปรับปรุงเทคนิคการ
ผลิตเกล็ดเลือดอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ การผลิตถุงบรรจุโลหิตชนิด
ต่างๆ การเพิม่ ชุดกรองเม็ดเลือดขาวออกจากเกล็ดเลือด การ
พัฒนาเครื่องปัน่ แยกและเครื่องมืออุปกรณ์ทเ่ี กี่ยวข้อง การประดิษฐ์
เครื่องมืออัตโนมัติ การคิดค้นสารเติมแต่งเกล็ดเลือดช่วยเพิม่ อายุ
และคุณภาพเกล็ดเลือด และการน�ำระบบสารสนเทศเข้ามาใช้ใน
กระบวนการผลิต รวมถึงการพัฒนาเทคนิคลดเชื้อจุลชีพปนเปื้ อน
ทีม่ ปี ระสิทธิภาพ ตลอดจนการพัฒนาวิธกี ารตรวจหาเชื้อจุลชีพที่
ปนเปื้ อนในผูบ้ ริจาคโลหิตและส่วนประกอบโลหิตชนิดเกล็ดเลือด
ให้ถกู ต้องและแม่นย�ำมากขึ้น ท�ำให้โลหิตและส่วนประกอบโลหิต
มีคุณภาพปลอดภัยทัง้ ผูใ้ ห้และผูร้ บั อย่างต่อเนื่อง แต่เนื่องจาก
ความต้องการใช้เกล็ดเลือดส�ำหรับผูป้ ่ วยเพิม่ ขึ้นอย่างต่อเนื่อง การ
จัดหาโลหิตบริจาคถือเป็ นเรื่องท้าทายอย่างยิง่ ส�ำหรับหน่วยจัดหา
เลือดและหน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้องส�ำหรับประเทศทีจ่ ะเข้าสู่สงั คมผูส้ ูง
อายุในอนาคต ดังนัน้ การท�ำความรูค้ วามเข้าใจในลักษณะทัว่ ไป
ของเกล็ดเลือด วัสดุอปุ กรณ์เครื่องมือและวิธกี ารเตรียมเกล็ดเลือด
แต่ละชนิด การตรวจคุณภาพโลหิต การเก็บรักษาและอายุการ
ใช้งาน รวมถึงวิธกี ารให้และข้อบ่งใช้สำ� หรับรักษาผูป้ ่ วย จะน�ำ
ไปสู่แนวทางในการสร้างความร่วมมือของเจ้าหน้าที่หน่วยจัดหา
โลหิต และงานธนาคารเลือด รวมทัง้ แพทย์ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านการ
ให้เลือด ตลอดจนบุคลากรทางการแพทย์ทเ่ี กี่ยวข้องทุกระดับน�ำ
ไปสู่ความร่วมมือในการจัดการทีด่ สี ำ� หรับการจัดหาโลหิต การผลิต
ส่วนประกอบโลหิตชนิดเกล็ดเลือดเข้มข้น และการเลือกใช้เกล็ด
เลือดรักษาผูป้ ่ วยอย่างเหมาะสม ซึง่ จะท�ำให้ผูป้ ่ วยได้รบั การรักษา
อย่างมีคุณภาพถูกต้องรวดเร็วและเกิดประโยชน์ต่อผูป้ ่ วยสูงสุด
เอกสารอ้างอิง

1. Brewer DB. Max Schultze (1865), G. Bizzozero (1882) and the
discovery of the platelet. Br J Haematol. 2006;133:251-8.
2. Gazzaniga V, Ottini V. The discovery of platelets and their
function. Vesalius. 2001;7:22-6.
3. Wright JH, Surg J. The origin and nature of the blood plates.
Boston Medic. 1906;154:643-5.
4. Perrota PL, Anderson KC. Blood banking and transfusion
medicine-Basic principles and practice. Philadelphia: Churchill
Livingstone. 2003; p.181-205.

391

5. Giangrande LF Paul. The history of blood transfusion. Br J
Haematol. 2000;110:758-67.
6. Freireich EJ. Origins of platelet transfusion therapy. Transfus
Med. 2011;25:252-6.
7. Blajchman MA. Platelet transfusions: a historical perspective.
Am Soc Hematol. 2008;1:197.
8. Holbro A, Infanti L, Sigle J, Buser A. Platelet transfusion: basic
aspects. Swiss Med Wkly. 2013;143:1-10.
9. Coller BS. Historical perspective and future directions in platelet
research. J Thromb Haemost. 2011;9:374-95.
10. Chiewsilp P. Transfusion medicine in Thailand from past to
present. J Hematol Trans Med. 2019;29:71-9.
11. Kuter DJ. Megakaryopoiesis and thrombopoiesis. In: Beutler
E, Lichtman MA, Coller BS, Kipps TJ, Seligsohn U. Williams
Hematology. 6th ed. New York: McGrawHill; 2001. p.1339-55.
12. Nichol JL, Hokom MM, Hornkohl A. Megakaryocyte growth and
development factor. Analyses of in vitro effects on human megakaryopoiesis and endogenous serum levels during chemothera.
J Clin Invest. 1995;95:2973-8.
13. Aster RH. Pooling of platelets in the spleen: Role in the pathogenesis
of “hypersplenic” thrombocytopenia. J Clin Invest. 1966;45:645-57.
14. Clemetson KJ. Platelets and primary haemostasis. Thromb Res.
2012;129:220-4.
15. Insiripong S and Suputrobon T. Platelet and platelet used. J
Maharat Nakhon Ratchasima Hosp Med Bulletin. 2008;32:147-51.
16. Stroncek DF, Rebulla P. Transfusion medicine 2: platelet transfusions. Lancet. 2007;370:427-38.
17. Hardwick J. Introduction to blood transfusion technology: Blood
processing. Vox Sang. 2008;3:148-76.
18. Council of Europe. Guide to the preparation, use and quality
assurance of blood components. 18th ed. Strasbourg: Council of
Europe; 2015.
19. American Association of Blood Banks. Technical manual. 18th
ed. Bethesda, MD: American Association of Blood Banks; 2014.
20. National Blood Centre, Thai Red Cross Society. Standards for
blood banks and transfusion services. 4th ed. Bangkok: Udomsuksa; 2015. p. 14-18.
21. Alakech B, Miller B, Berry TH, Ambruso DR. Coagulation profile
for cryoprecipitate produced from 24-hour stored whole blood.
Lab Med. 2009;40:540-3.
22. Prowse CV, de Korte D, Hess JR, van der Meer PF. Commercially
available blood storage containers. Vox Sang. 2013;106:1-13.
23. Talukdar B, Chakraborty S, Hazra R, Biswas K, Bhattacharya P.
Quality assessment of platelet concentrates: A comparative study
using three different methods. Inter J Biomed Res. 2017;8:194-9.
24. Basu D, Kulkarni R. Overview of blood components and their
preparation. Indian J Anaesth. 2014;58: 529-37.
25. Buathong D, Buakaew J, Nukfon C. Comparison of platelet concentrates prepared from platelet rich plasma-platelet concentrate
and buffy coat poor-platelet concentrate on storage days 1 and
5. Songkla Med J. 2017;35:5-16

วารสารโลหิตวทิ ยาและเวชศาสตร์บริการโลหิต ปี ท่ี 30 ฉบับท่ี 4 ตุลาคม-ธันวาคม 2563

392

สุรเชษฎ์ อ่อนเส็ง และ เจนจิรา อินสว่าง

26. Leelarungsun T, Klomiamsira A, Kitisapkanjana S, Wittayawiwat P,
Prungchaiyaphum C, Worachun N, et al. Effect of the separation
time by using an automated blood separator on the hemolysis
of leukocyte poor packed red cells. J Hematol Transfus Med.
2019;29:195-203.
27. Yazer MH, Podlosky L, Clarke G, Nahirniak SM. The effect of
prestorage WBC reduction on the rates of febrile nonhemolytic
transfusion reactions to platelet concentrates and RBC. Transfusion. 2004;44:10-5.
28. Bejrachandra S.Platelet Additive Solutions (PAS). J Hematol
Transfus Med. 2016;26:175-8.
29. Vani R, Soumya R, Manasa K, Car H. Storage lesions in blood
components. Oxid Antioxid Med Sci. 2015;4:125-32.
30. Pieter F, van der Meer, de Korte D. Platelet additive solutions: A
review of the latest developments and their clinical implications.
Transfus Med Hemother. 2018;45:98-102.
31. Rhenen D, Gulliksson H, Cazenave JP, Pamphilon D, Ljungman
P, Klurter H, et al. Transfusion of pooled buffy coat platelet
components prepared with photochemical pathogen inactivation
treatment: the euroSPRITE trial. Trans Med. 2003;101:2426-33.
32. World Federation of Hemophilia. The preparation of single donor
cryoprecipitate. Quebec: Montreal; 2004. p. 1-5.
33. Raturi M, Shastry S, Raj P. Cumulative quality assessment for
whole blood-derived platelets: a compliance review. Global J
Transfus Med. 2017;2:38-43.

34. Pakpoompong T. Review of quality control of blood components.
J Hematol Transfus Med. 2010;3:205-9.
35. Jungkapanich P, Witthayawiwat P, Kitisapkanjana S, Prungchaiyaphum C, Janthaaksorn J. Evaluation of pooled leukocyte poor
platelet concentrates in platelet additive solution. J Hematol
Transfus Med. 2018;28:9-16.
36. Osei-Bimpong A, Saleh M, Sola-Visner M, Widness J, VengPedersen P. Correction for effect of cold storage on immature
platelet fraction. J Clin Lab Anal. 2010;24:431-3.
37. Eldin KW, Teruya J. Blood components for hemostasis. Lab
Med. 2012;43:237-44.
38. Bosly A, Muylle L, Noens L, Pietersz R, Heim D, Hubner R.
Guidelines for the tranfusion of platelet. Acta Clinica Belgica.
2006;62:36-47.
39. Kanpai P, Kladed S, Siriboonrit U, Meesamut V, Permpikul P.
Essential composition of blood products: what is different in platelet
concentrate and pooled leukocyte poor platelet concentrate?.
J Hematol Transfus Med. 2019;29:91-9.
40. Schrezenmeier H, Seifried E. Buffy-coat-derived pooled platelet
concentrates and apheresis platelet concentrates: which product
type should be preferred?. Vox Sanguinis. 2010;99:1-15.
41. Intarakomtonchai T. Platele refractoriness. J Hematol Transfus
Med. 2001;11:69-71.

J Hematol Transfus Med Vol. 30 No. 4 October-December 2020

