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การเก็บสวนประกอบโลหิต (storage of blood components)

การจัดเก็บสวนประกอบโลหิตมีความสำาคัญตอคุณภาพเปน 

อยางมาก ดังนั้นจึงควรกำาหนดสภาวะการเก็บสวนประกอบโลหิต

ใหเหมาะสม ทั้งนี้เพื่อใหสวนประกอบโลหิตสามารถดำารงอยูและ

นำาไปใชประโยชนไดอยางมีประสิทธิภาพตลอดระยะเวลาที่เก็บไว 

ขณะที่ความเสี่ยงของการปนเปอนเชื้อจุลินทรียจะลดลงไปไดถา 

เก็บในระบบปดที่แยกเฉพาะ และมีการควบคุมอยางตอเนื่อง รวม

ทั้งการจายและการรับคืน การขนสงสวนประกอบโลหิตจะตองมีการ

ควบคุมและดำาเนินการในลักษณะที่ปลอดภัย 

อุปกรณหรือเครื่องมือที่ใชสำาหรับการเก็บ (equipment)

สวนประกอบโลหิตอาจจัดเก็บที่อุณหภูมิ 20 ำซ. ถึง 24 ำซ. 

หรือ 2 ำซ. ถึง 6 ำซ. หรือที่อุณหภูมิต่ำากวา 0 ำซ. ขึ้นกับชนิดของ

สวนประกอบโลหิต แตไมวาเลือกใชอุปกรณใดๆ สำาหรับการจัด

เก็บ กอนการจัดซื้ออุปกรณควรพิจารณาถึงปจจัยตอไปนี้

1. ตูเย็น (refrigerator) และตูแชแข็ง (freezer) ตองมีความ

จุอยางเพียงพอ มีที่วางสำาหรับการตรวจสอบไดอยางสะดวก

2. การทำางานของอุปกรณตองไวใจได และการกระจายของ

อุณหภูมิ (temperature distribution) ภายในตูตองสม่ำาเสมอ 

(uniform)

3. อุปกรณประกอบตองมีเคร่ืองบันทึกอุณหภูมิและเคร่ือง

เตือน (alarm device) สำาหรับกรณีอุณหภูมิสูงหรือต่ำากวาเกณฑที่

มาตรฐานกำาหนด

4. อุปกรณควรทำาความสะอาดไดงาย และทนตอสารเคมีที่ใช 

ทำาความสะอาด รวมทั้งสอดคลองกับขอกำาหนดดานความปลอดภัย 

(safety requirements)

การเก็บที่อุณหภูมิ 2 ำซ. ถึง 6 ำซ.

ตูเย็นสำาหรับเก็บสวนประกอบโลหิต ตองจำากัดไวสำาหรับเก็บ

โลหิตรวม หรือสวนประกอบโลหิตที่เปนเม็ดโลหิตแดงเทานั้น สำาหรับ

หลอดตัวอยางโลหิตน้ำายา (reagent) และชุดทดสอบ (kit) จะตอง

จัดเก็บในตูเย็นที่แยกตางหาก

นอกจากนี้ควรแบงเนื้อที่ในตูสำาหรับเก็บสิ่งตางๆ เหลานี้อยาง

ชัดเจน ไดแก  สวนสำาหรับการจายออก หรือสวนสำาหรับเก็บเพื่อ

ผูปวยเฉพาะราย แตสำาหรับสวนที่อยูระหวางการรอผลการทดสอบ 

และสวนที่หมดอายุหรือตองกำาจัดทิ้ง จะตองแยกเก็บตางหาก ไมรวม

อยูในตูเดียวกันกับสวนที่จะใหผูปวย โดยตองแยกเก็บคนละตู 

ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของผูปวย

เนื้อที่สำาหรับเก็บสวนประกอบโลหิตแตละชนิดควรบงบอก

ไวชัดเจน และตองทำาการบันทึกอุณหภูมิภายในแตละสวนไวอยางตอ

เนื่อง ควรวาง sensor ของตัววัดอุณหภูมิไวภายในถุงพลาสติกที่

บรรจุดวย 10% glycerol solution ขนาด 250 มล. หรือปริมาตร

เทียบเทากับปริมาตรของสวนประกอบโลหิตที่เก็บ ภาชนะบรรจุนี้

ควรวางไวในที่วางสวนบนของตูเย็น ระบบเตือนควรจะมีทั้งแบบ 

acoustic และ optical signals และควรไดรับการทดสอบเปน

ประจำา ตูเย็นสำาหรับเก็บสวนประกอบโลหิตควรเชื่อมตอกับระบบ

ไฟฟาหลักและไฟฟาสำารอง

การเก็บที่ 20 ำซ. ถึง 24 ำซ.

Platelets ตองเก็บที่อุณหภูมิ 20 ำซ. ถึง 24 ำซ. และควรมี 

อุปกรณสำาหรับควบคุมอุณหภูมิ ถาไมมีอุปกรณที่ควบคุมอุณหภูมิ 

สถานที่เก็บตองสามารถรักษาอุณหภูมิที่กำาหนดไวไดอยางคงที่

ควรเก็บ platelets ในเครื่องเขยา (agitator) ที่ไดตั้งความเร็ว

ของการเขยาที่เหมาะสม ไมทำาใหเกิดฟองอากาศ (gentle agitation) 

และทำาใหมี gas exchange ผานผนังของถุงได โดยหลีกเลี่ยงการ

เกิดถุงพับ และการวางถุงซอนกัน

ควรมีอุปกรณตรวจวัดอุณหภูมิ (thermograph) และระบบ

เตือน หรือควรใชเครื่องวัดอุณหภูมิในตูเก็บ ซึ่งมีการตรวจเช็ค

อุณหภูมิวันละหลายๆ ครั้ง ความเร็วของเครื่องเขยาไดรับการ

ทดสอบอยางสม่ำาเสมอตามคำาแนะนำาของผูผลิต และควรทำาการ

ตรวจสอบหากไมสอดคลองกับเกณฑที่กำาหนด

บทความพิเศษ

การเก็บ การจาย และการขนสงสวนประกอบโลหิต
(Storage, Issue and Transportation of Blood Components)
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แนวคิดสำาหรับการถนอม red cells (aspects of red cell 

preservation)

น้ำายากันโลหิตแข็งตัว (anticoagulant solutions) ที่ใชใน

การเจาะเก็บโลหิตถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อปองกันการแข็งตัวของ

โลหิต และชวยใหสามารถเก็บ red cells ไดเปนระยะเวลาหนึ่ง 

เริ่มแรกไดพัฒนาเพื่อเก็บ whole blood และตอมาไดใชในโลหิตที่ 

เตรียมสวนประกอบดวย น้ำายากันโลหิตแข็งตัวมีสวนประกอบของ 

sodium citrate, citric acid และ glucose บางชนิดอาจมี 

adenine, guanosine และ phosphate

Citrate จะจับกับ calcium จึงปองกันการแข็งตัวของโลหิต 

glucose ถูกใชโดย red cells ในระหวางการเก็บ แตละโมเลกุล

ของ glucose จะให 2 โมเลกุลของ adenosine tri-phosphate 

(ATP) ซึ่งเกิดขึ้นโดย phosphorylation ของ adenosine 

di-phosphate (ADP)   ADP เปนโมเลกุลที่มีพลังงานมาก ใชสำาหรับ

สนับสนุนการทำาหนาที่ที่ตองใชพลังงานมากของ red cells เชน ความ

ยืดหยุนของผนังเซลล และการเคลื่อนไหวของผนังเซลล ระหวางมี

ปฏิกิริยาจะมีการใชพลังงาน ATP จะถูกเปลี่ยนกลับมาเปน ADP

Citric acid ที่เติมลงในน้ำายากันโลหิตแข็งตัวเพื่อใหไดความ

เขมขนของ hydrogen ion สูงพอในตอนเริ่มตนของการเก็บที่ 

4 ำซ.  ถาไมมีการเติม citric acid โลหิตจะมีความเปนดางสูง ณ 

อุณหภูมิที่เก็บ

ในระหวางการเก็บความเปนกรดจะเพิ่มขึ้น ซึ่งจะลด glycolysis 

สวนประกอบ adenosine nucleotides (ATP, ADP, AMP) ลด

ลงในระหวางเก็บ ดังนั้นการเติม adenine ซึ่งเปนสวนประกอบ

สำาคัญใน adenosine nucleotides จะทำาให red cells สามารถ

สังเคราะห AMP, ADP และ ATP ใหม ซึ่งชวยชดเชยทดแทน

สวนที่ขาดหายไป

การเตรียม red cells เขมขน สวนหนึ่งของ glucose และ 

adenine จะถูกขจัดออกไปกับพลาสมา ถาไมมีการชดเชยสวนที่

ขาดหายไป เชนโดยการเติม adenine และ glucose ในจำานวน

ที่มากกวาปกติลงในน้ำายากันโลหิตแข็งตัว หรือโดยการแยกเติม 

ใน suspension ของ preservative medium จำานวน red cells 

จะมีชีวิตอยูไดอยางปกติก็ตอเมื่อความเขมขนสูงเกินไป (over-

concentrated) ตามปกติความเขมขนของ CPD-adenine red 

cells ไมควรมีคาเฉลี่ยของ hematocrit (Hct) เกินรอยละ 70 

เพื่อทำาใหการใหโลหิตแกผูปวยเปนไปไดโดยสะดวกมิตองทำาให 

เจือจางลงกอนใหเพื่อแกความหนืด (pre-administration dilution)

การมีชีวิตอยูของ platelets และ leukocytes จะลดลงอยาง

รวดเร็วที่อุณหภูมิ 4 ำซ. โดยรวมตัวเปน microaggregates จำานวน

มาก แมภายหลังการเก็บ whole blood เพียง 3-4 วัน และจะมี

จำานวนมากขึ้นใน red cell concentrates     microaggregates 

สามารถผานชุดกรองโลหิต (blood transfusion set) ที่ใชอยูตาม

ปกติได ซึ่งอาจเปนสาเหตุใหการทำางานของปอดลดลง เนื่องจากการ

ไปอุดเสนโลหิตฝอยในปอด การกำาจัด platelets ในระหวางการ 

เตรียมสวนประกอบโลหิตจะชวยลดการเกิด microaggregate ลง

ได รวมทั้งการลดจำานวนของ leukocytes โดยการแยก buffy 

coat ออก จะชวยใหความถี่ของ febrile transfusion reaction 

ลดลงได จึงควรใชชุดกรองเม็ดโลหิตขาว (leukocyte filter) ใน

การแยก leukocyte ออกใหมากที่สุด

Additive หรือ suspension medium จะชวยรักษาการมี 

ชีวิตอยูของ red cells แมวากวารอยละ 90 ของพลาสมาถูกแยก

ออกไป การใช glucose และ adenine มีความจำาเปนในการ

รักษา red blood cells ใหมีชีวิตอยูภายหลังการแยกพลาสมา

ออก การใหโลหิตแกผูปวยอาจใช phosphate เพื่อชวยการเกิด 

glycolysis และอาจใชสารอื่นๆ เพื่อปองกัน invitro haemolysis 

(เชน mannitol และ citrate) อาจใช sodium chloride หรือ di-

sodium phosphate เพื่อทำาให additive solution มี osmotic 

strength ที่เหมาะสม

Erythrocyte preparations

Red cells สามารถเก็บไดในลักษณะเหลวที่ควบคุมอุณหภูมิ 

ระหวาง 2 ำซ. ถึง 6 ำซ. ควรควบคุมการทำางานของตูเย็นอยาง

ระมัดระวัง  ระยะเวลานานสุดของการเก็บหรือวันหมดอายุควร

บงบอกไวบนภาชนะบรรจุทุกภาชนะ ซึ่งระยะเวลานี้อาจแตกตาง 

กันขึ้นกับชนิดของการเตรียม (ความเขมขนของ cells ชนิดของ 

anticoagulant และการใช additive suspension medium) และ

ควรกำาหนดหาคาสำาหรับแตละชนิดบนฐานของคาเฉลี่ย 24 ชั่วโมง 

การมีชีวิตอยูรอดไมนอยกวารอยละ 75 ของ transfused red cells

Red cells ที่อยูในสภาพแชแข็ง (frozen state) ควรจะเตรียม

และทำาตามวิธีการที่ไดมาตรฐาน และเก็บที่อุณหภูมิ -80 ำซ. หรือ

ต่ำากวา

Platelet preparations

Platelet preparations จะมีความไวตอสภาพการเก็บเปน 

พิเศษ การมี platelet metabolism, post-transfusion function 

และ viability ขึ้นอยูกับการมีจำานวน oxygen อยางเพียงพอ 

อุณหภูมิ และ pH ของ platelet preparation ที่เหมาะสม

เมื่อเก็บที่อุณหภูมิ 22 ำซ.  platelets จำานวน 100 x 109 

จะใช oxygen ประมาณ 10 µmoles ของ oxygen ตอชั่วโมง  

ความตองการออกซิเจนของ platelet อาจขึ้นอยูกับอิทธิพลของ
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ความแตกตางในการเขยา pH และอุณหภูมิ การเติม acetate ลง

ใน storage medium อาจเพิ่มการใชออกซิเจน leukocytes ที่ 

ปนเปอนในถุงมีการใชออกซิเจนเชนกัน ซึ่งมีผลทำาให pH ลดลง

มากขึ้น

เมื่อจำานวน platelets ในถุงบรรจุมีมากกวาที่จะใหออกซิเจน

ไดอยางปลอดภัย ทำาใหมีการใช glucose เพิ่มมากขึ้น 3-5 เทา 

และเกิด lactic acid ขึ้นไดอยางรวดเร็ว มีผลทำาให pH และ 

ATP concentration ลดลง และทำาให platelet ตายได ดังนั้น

จำานวนสูงสุดของ platelet ในถุงที่จะเก็บควรจำากัดโดย oxygen 

diffusion capacity ของถุงบรรจุ platelet เมื่อมีการนำาถุง 

พลาสติกชนิดใหมมาใชเพื่อเก็บ platelet ควรพิจารณาหาจำานวน

สูงสุดของ platelet ที่อาจมีในถุงแตละชนิดดวย

การเก็บ platelet ในถุงที่เปน gas-permeable plastic 

container ชนิดพิเศษ การรักษาอุณหภูมิที่ถูกตอง (20 ำซ. ถึง 

24 ำซ.) และการเขยาที่เพียงพอระหวางการเก็บเปนเรื่องสำาคัญที่

จำาเปนตอการจัดเก็บ platelet preparations เพื่อให platelet 

มีอายุและทำาหนาที่ไดตามมาตรฐาน

Granulocyte preparations

ปกติ granulocyte suspensions จะถูกเตรียมขึ้นเพื่อผูปวย

เฉพาะรายและตองใหทันที ถาตองเก็บชั่วคราวควรเก็บที่อุณหภูมิ  

20 ำซ. ถึง 24 ำซ. เปนเวลาสูงสุดไมเกิน 24 ชั่วโมง และไมควรเขยา 

granulocytes ในเครื่องเขยาเกล็ดเลือด

Plasma components

การเก็บที่เหมาะสมสำาหรับ fresh frozen plasma และ 

cryoprecipitate คือ เก็บที่อุณหภูมิต่ำากวา -25 ำซ. ไดนาน 3 เดือน 

สำาหรับ cryoprecipitate-depleted plasma เก็บที่อุณหภูมิ 

-18 ำซ. ถึง -25 ำซ. ไดนาน 3 เดือน

การจายและการขนสง (issue and transportation)

การขนสงสวนประกอบโลหิตควรดำาเนินการโดยระบบที่ผานการ

ตรวจสอบความถูกตอง ภาชนะบรรจุที่ใชในการขนสงควรจะเปน

หรือบุฉนวนที่สามารถรักษาอุณหภูมิไวไดงายตอการทำาความสะอาด

และการหยิบยก หากมีการใชรถหองเย็น (refrigerated vehicle) 

ควรพิจารณาถึงระบบควบคุมอุณหภูมิ ถามีการใช coolants จะตอง

ระมัดระวังมิให coolants สัมผัสใกลกับถุงโลหิต

สวนประกอบของ red cells ควรเก็บที่อุณหภูมิระหวาง 2 ำซ. 

และ 6 ำซ. การตรวจสอบความถูกตองของระบบการขนสงควรทำา 

ใหมั่นใจไดวาเมื่อสิ้นสุดเวลาขนสง อุณหภูมิจะตองไมเกิน 10 ำซ.    

platelets ควรเก็บที่อุณหภูมิระหวาง 20 ำซ. และ 24 ำซ. และ 

frozen plasma ที่ขนสงในสภาพ frozen ควรควบคุมอุณหภูมิ 

ใหอยูในชวงที่แนะนำา

สภาพการขนสงและภาชนะบรรจุควรจะไดรับการตรวจสอบความ

ถูกตอง (validation) และควรมีสิ่งบงชี้อุณหภูมิ (temperature 

indicator) ใชเพื่อตรวจสอบอุณหภูมิในระหวางการขนสง และเมื่อ

ถึงที่รับหากยังไมนำาไปใชทันที ควรนำาไปจัดเก็บไวภายใตสภาพการ

เก็บที่แนะนำา

การตรวจสอบอุณหภูมิของโลหิตและสวนประกอบโลหิตเมื่อแรก

รับอาจทำาไดดังนี้

นำาถุงบรรจุโลหิตจำานวนสองถุงจากภาชนะท่ีบรรจุแลววาง 

thermometer ระหวางถุง และใชสายยางรัดทั้งสองถุงไวดวยกัน 

แลวนำากลับใสภาชนะบรรจุเดิมและปดฝาใหสนิท อานอุณหภูมิภาย

หลัง 5 นาที อุณหภูมิของถุงบรรจุไมลดลงไปต่ำากวา 1 ำซ. หรือเกิน 

10 ำซ. หรืออาจใชอุปกรณ electronic sensing เพื่อวัดอุณหภูมิ

ทันทีจากผิวของถุงบรรจุ

สวนประกอบโลหิตที่จายไปแลวและถูกสงกลับมาไมควร 

จะนำามาจายซ้ำาถาสภาพของถุงไมปกติ หรือมีอุณหภูมิที่ไมอยูใน

เกณฑที่กำาหนด ควรมีการบันทึกเวลาที่จายออกและประวัติการ 

ขนสงไว

โดยสรุป การเก็บ การจาย และการขนสงสวนประกอบโลหิต 

จำาเปนที่จะตองปฏิบัติตามมาตรฐานสากลที่ระบุไว ทั้งนี้เพื่อใหผูปวย

ไดรับประโยชนสูงสุดและมีความปลอดภัยจากการไดรับสวนประกอบ

โลหิต
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