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การ ทดสอบ ตรวจ คัด กรอง ดวย complete blood
count  (CBC ) เพือ่ หา พารามเิตอร ตาง ๆ  ทาง โลหติ วทิยา
ชวย ใน การ ตรวจ สขุภาพ ของ ผูปวย ใน งาน ประจาํ วนั เปน
เครือ่ง ชีแ้นะ โรค บาง อยาง สามารถ ใช เปน ตวั ชวย ใน การ
รกัษา และ ตดิ ตาม ผล การ รกัษา ได การ ทดสอบ CBC จงึ
ม ีประโยชน ทาง การ แพทย อยาง มาก การ ทดสอบ ใน สวน
ของ  analytic process สามารถ ทาํ ได สะดวก รวด เรว็ ใน

ปจจบุนั เนือ่ง จาก ม ีเครือ่งมอื อตัโนมตั ิอนั ทนัสมยั ม ีหลาย
บรษิทั พยายาม ปรบัปรงุ คณุภาพ ให ด ีที ่สดุ ม ีการ ควบคมุ
คุณภาพ ทั้ง ความ ถูก ตอง และ ความ แมนยํา คา ที่ ได จึง
เชือ่ถอื ได มาก ขึน้ แต ใน สวน ของ preanalytical process
ยัง มี ขอ ผิดพลาด ได มาก เชน การ เก็บ ตัวอยาง เลือด ไม
ไดสดัสวน กบั สาร กนั เลอืด แขง็ การ เกบ็ ตวัอยาง เลอืด แลว
ไม ได ทาํ ทนัที เปนตน ดงันัน้ ใน การ วจิยั ใน ครัง้ นี ้เพือ่ ศกึษา
ผล กระทบ ที ่เกดิ ขึน้ กบั พารามเิตอร ตางๆ ทาง โลหติ วทิยา
เมื่อ เก็บ ตัวอยาง เลือด ใน ชวง เวลา ตาง ๆ  กัน ที่ อุณหภูมิ
หอง และ ที่ 4 ํ  เซลเซยีส (ซ. ) เพือ่ ตองการ พสิจูน วา วธิกีาร
เกบ็ วธิ ีใด ที ่ทาํให พารามเิตอร ตาง ๆ  ทาง โลหติ วทิยา ไดผล

นิพนธ ตน ฉบับ
ความ คงทน ของ พารามเิตอร ทาง โลหติ วทิยา ใน เลอืด ที ่เกบ็ ไว

กฤษณาปทีปโชติ วงศ,พิสิษฐธารี รัตน และ อาภา พันธ ศรีสรินทร
ภาค วิชา จุลทรรศนศาสตร คลินิก คณะ เทคนิค การ แพทย มหาวิทยาลัย มหิดล

บท คดั ยอ :  ศกึษา การ เปลีย่น แปลง ของ คา พารามเิตอร ตาง ๆ  ทาง โลหติ วทิยา เมือ่ เกบ็ ตวัอยาง เลอืดไว ที ่อณุหภมู ิหอง และ
ที่ 4 ํซ. นาน 6, 24, 48 และ 72 ชัว่โมง ตวัอยาง ตรวจ ที ่นาํ มา ศกึษา ไดมา จาก กลุม อาสา สมคัร ที ่ม ีสขุภาพ แขง็แรง จาํนวน
35 ราย ทาํ การ วเิคราะห โดย ใช เครือ่ง นบั เมด็ เลอืด อตัโนมตัิ Coulter Gen S พบ วา การ เกบ็ ตวัอยาง เลอืด ไว ที ่อณุหภมูิ
หอง และ ที่ 4 ํ ซ. เปน เวลา นาน 6 ชัว่โมง คา พารามเิตอร ตาง ๆ  จะ ไม ม ีความ แตก ตาง อยาง ม ีนยั สาํคญั ทาง สถติ ิ (Wilcoxon
 Sign Rank test , p > 0.05) เมือ่ เทยีบ กบั ที่ 0 ชัว่โมง เมือ่ เกบ็ นาน 24 ชัว่โมง จาํนวน เมด็ เลอืด ขาว และ การ แยก ชนดิ
ของ เมด็ เลอืด ขาว ม ีการ เปลีย่น แปลง ทัง้ 2 อณุหภมูิ ม ีการ เปลีย่น แปลง ของ พารามเิตอร ของ เมด็ เลอืด แดง ที ่อณุหภมูิ
หอง ได เรว็ กวา ที่ 4 ํ ซ.โดย เริม่ ที ่  24  ชัว่โมง ขณะที ่ พารามเิตอร ของ เมด็ เลอืด แดง ที ่เกบ็ ที่ 4 ํ ซ. นาน 72 ชัว่โมง ยงั คง
ไม ม ีความ เปลีย่นแปลง อยาง ม ีนยั สาํคญั ทาง สถติิ ( p > 0.05 ) ยกเวน คา ของ ปรมิาตร เมด็ เลอืด แดง โดย เฉลีย่ เมือ่ เกบ็
เปน เวลา นาน 24 ชัว่โมง จาํนวน ของ เกลด็ เลอืด ม ีความ เปลีย่นแปลง อยาง ม ีนยั สาํคญั ทาง สถติ ิทัง้ ที ่อณุหภมู ิหอง และ ที่
4 ํ ซ. แต คา ปรมิาตร เกลด็ เลอืด แดง โดย เฉลีย่ ที ่อณุหภมู ิหอง จะ คงทน ได ด ีกวา ที่ 4 ํ ซ. เมือ่ เลอืด ม ีการ เขยา อยาง ตอ เนือ่ง
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ที่ มี ความ คงทน ดี กวา กัน โดย มี สมมติฐาน วา การ เก็บ
ตวัอยาง เลอืด ใน ที ่ตูเยน็ (4-6 ํ ซ) ด ีเทา เกบ็ ที ่อณุหภมู ิหอง

การ ตรวจ CBC เปน การ ทดสอบ ที ่ทาํ ใน งาน ประจาํ วนั
มาก ที ่สดุ การ ทดสอบ อาจ ไม ได ทาํ ทนัที เนือ่ง จาก ตวัอยาง
ม ีจาํนวน มาก ใช เวลา ใน การ ขนสง การ ทดสอบ ที ่ทาํ ไป
แลว ม ีปญหา ตองการ ทาํ ซ้าํ คาํถาม ที ่นา สนใจ คอื การ เกบ็
ตวัอยาง ดงั กลาว ควร เกบ็ ที่ อณุหภมู ิหอง ประมาณ 25-30 ํ
ซ. ซึ่ง อุณหภูมิ หอง ที่ ทํา การ ทดสอบ ใน ประเทศ ไทย แตก
ตาง กบั ตาง ประเทศ หรอื เกบ็ ที ่ตูเยน็ (4-6 ํ ซ.) ที่ ทําให
คา พารามเิตอร ตาง ๆ  ยงั คงทน อยู ได พารามเิตอร ตาง ๆ
ที ่ทาํ การ ทดสอบ ใน CBC นี ้ม ีถงึ 22 พารามเิตอร โดย ใช
เครื่อง อัตโนมัติ Coulter Gen S ซึ่ง แสดง พารามิเตอร
ของ เมด็ เลอืด แดง เมด็ เลอืด ขาว เกลด็ เลอืด การ แยก
ชนิด ของ เม็ด เลือด ขาว โดย ละเอียด

วสัด ุ และ วธิกีาร
เจาะ เลอืด จาก อาสา สมคัร นกัศกึษา จาํนวน 35 ราย ใส

หลอด ที่ ทํา ขึ้น เอง โดย มี สาร กัน เลือด แข็ง dipotassium
EDTA  1-1.5 mg/mL นํา เลือด ไป ทดสอบ หา คา CBC
จาก เครือ่ง นบั เมด็ เลอืด อตัโนมตัิ Coulter Gen S ทนัที
และ แบง เลอืด ออก เปน 4 หลอด เกบ็ เลอืด ไว ที ่อณุหภมูิ
หอง และ ที่ 4 ํ ซ. ตาม ลาํดบั นาํ มา ทาํ การ ทดสอบ เมือ่ ตัง้
ทิ้ง ไว 6 , 24 , 48 , 72 ชั่วโมง หา จํานวน เม็ด เลือด ขาว
(white  blood count , WBC ) จาํนวน เมด็ เลอืด แดง   ( red
blood count , RBC ) ปริ มาณฮโมโกลบิน ( hemoglo-
bin,  HGB) ปริมาตร เม็ด เลือด แดง อัด แนน ( hemat-
ocrit , HCT ) ปรมิาตร เมด็ เลอืด แดง โดย เฉลีย่ ( mean
corpuscular volume , MCV ) ปริมาณ เฉลี่ย ของ ฮโม
โกลบิน  ใน เม็ด เลือด แดง (mean corpuscular hemo-
globin , MCH ) ความ เขมขน เฉลีย่ ของฮโมโกลบนิ ใน เมด็
เลอืด แดง (mean corpuscular hemoglobin concen-
tration , MCHC ) red cell distribution width
(RDW)  จํานวน เกล็ด เลือด ( platelet count , PLT )
ปรมิาตร เกลด็ เลอืด โดย เฉลีย่ (mean platelet volume,

MPV ) ปรมิาตร เกลด็ เลอืด อดั แนน ( plateletcrit,PCT)
platelet distribution width ( PDW ) จํานวน รอยละ
ของ  นิวโตรฟล ( % neutrophil,NE% )  จํานวน รอยละ
ของ  ลิมโฟซัย ( % lymphocyte,  LY%)   จํานวน รอยละ
ของ  โมโนซยั ( % monocyte , MO% )   จาํนวน รอยละ ของ
อี โอ ซิ โนฟล ( % eosinophil , EO%) จํานวน รอยละ
ของเบโซฟล ( % basophil , BA% ) คา สัมบูรณ ของ
นวิโตรฟล (absolute count of neutrophil, NE# ) คา
สัมบูรณ ของ ลิมโฟซัย ( absolute count of lympho-
cyte , LY#) คา สมับรูณ ของ โมโนซยั (absolute count
of  monocyte , MO# ) คา สัมบูรณ ของ อี โอ ซิ โนฟล
(absolute count of eosinophil , EO#) คา สัมบูรณ
ของเบโซฟล (absolute count of basophil , BA# )

การ ศกึษา ขอมลู นาํ มา เปรยีบ เทยีบ กนั ทาง สถติ ิโดย ใช
Wilcoxon Sign rank test 1,2 ทกุ พารามเิตอร เนือ่ง จาก
การ กระจาย ของ ขอมูล ไม เปน normal distribution
curve

ผล การ ศกึษา
ตลอด การ ทดลอง ม ีการ ศกึษา ความ แมนยาํ โดย ศกึษา

จาก คา % coefficient variation (CV) 1,2 ม ีการ ตรวจ
ตวัอยาง ซ้าํ 8-9 ครัง้ พบ วา พารามเิตอร เกอืบ ทัง้ หมด ได
คา CV นอยกวา  รอยละ 5 ยกเวน อี โอ ซิ โนฟล และ
เบโซฟล  (ตาราง ที่ 1 ) ผล การ ศกึษา พารามเิตอร ตาง ๆ  ทาง
โลหติ วทิยา เมือ่ เกบ็ เลอืด ไว ที่ อณุหภมู ิหอง (25-30 ํ ซ.)
ทกุ พารามเิตอร สามารถ เกบ็ ได นาน 6 ชัว่โมง โดย ไม ม ีการ
เปลี่ยน แปลง ทาง สถิติ แต เมื่อ เก็บ ไว นาน 24 ชั่วโมง
พารามเิตอร สวน ใหญ ม ีการ เปลีย่น แปลง ทาง สถติ ิยกเวน
คา RBC, HGB, MPV, PCT, LY%, EO%, LY# และ
EO#  สวน คา ของ RBC, PCT และ LY % มี การ
เปลีย่น แปลง ทาง สถติ ิที่ 48 ชัว่โมง แต เมือ่ เกบ็ นาน 72
ชัว่โมง ม ีเพยีง HGB, MPV, LY# และ EO# เทานัน้ ที ่ไม
ม ีการ เปลีย่น แปลง ทาง สถติิ ( ตาราง ที่ 2 )

การ ศกึษา พารามเิตอร ตาง ๆ  ทาง โลหติ วทิยา เมือ่ เกบ็
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ทาํให MPV ยงั คงอยู ได  สวน ที ่เกบ็ ที่ 4 ํ ซ. พารามเิตอร
ตาง ๆ  จะ คงทน มาก กวา  แต มี ขอเสีย คือ ทําให MPV
เปลีย่นแปลง เมือ่ ม ีการ เขยา เลอืด อยาง ตอ เนือ่ง

การ ศกึษา หลอด ทดสอบ ที ่ตัง้ ไว นาน 72 ชัว่โมง เปรยีบ
เทียบ กับ ที่ ทํา ทันที ที่ อุณหภูมิ หอง พบ วา คา ของ WBC,
RBC,  MCH และRDW ไม ม ีการ เปลีย่น แปลง ทาง สถติ ิซึง่
แตก ตาง จาก หลอด ทดสอบ ที่ เขยา อยาง ตอ เนื่อง แต คา
ของ  MPV ที ่ตัง้ ทิง้ ไว ที่ 72 ชัว่โมง กลบั เปลีย่น แปลง ทาง
สถิติ  สวน ที่ 4 ํ ซ. การ เปลี่ยน แปลง ของ พารามิเตอร
คลาย คลงึ กนั ทัง้ แบบ ที ่ตัง้ ทิง้ ไว ที่ 72 ชัว่โมง กบั ที ่ม ีการ เขยา
อยาง ตอ เนือ่ง ( ตาราง ที่ 2 )

จาก การ ศึกษา พบ วา WBC และ PLT เริ่ม มี การ
เปลี่ยน แปลง เมื่อ เก็บ ตัวอยาง ตรวจ นาน 24 ชั่วโมง ทั้ง ที่
ตูเย็น  และ อุณหภูมิ หอง RBC และ HCT มี ความ
คงทน เมือ่ เกบ็ ที ่ตูเยน็ เทานัน้ สวน HGB ได คา ที ่นาเชือ่
ถอื ได ตลอด เวลา ของ การ ทดลอง ไม วา จะ เกบ็ ที ่ตูเยน็ หรอื
อุณหภูมิ หอง NE% จะ เพิ่ม ขึ้น ที่ อุณหภูมิ หอง แต จะ
ลดลง ถา เกบ็ ใน ตูเยน็

วิจารณ
จาก การ ศกึษา ความ คงทน ของ พารามเิตอร ตาง ๆ  ทาง

โลหิต วิทยา ใน การ ทดสอบ complete blood count
โดยใช เครื่อง นับ เม็ด เลือด อัตโนมัติ Coulter Gen S
ตวัอยาง ตรวจ เกบ็ ที่ อณุหภมู ิหอง (25-30 ํซ. )  และ ที่ 4-
6 ํ ซ. ใน ชวง เวลา ตาง ๆ  กัน พบ วา คา พารามิเตอร ตาง ๆ
ของ  เลือด ที่ เก็บ ใน สาร กัน เลือด แข็ง EDTA ไม มี การ
เปลีย่น แปลง อยาง ม ีนยั สาํคญั ทาง สถติิ (Wilcoxon Sign
Rank  Test , p > 0.05 ) เมื่อ เก็บ เลือด นาน 6 ชั่วโมง
เทานัน้3 ไม วา ที่ อณุหภมู ิหอง หรอื ที่ 4 ํ ซ. ยกเวน คา ของ
เบโซฟลซึง่ คง จะ เนือ่ง จาก % CV ของเบโซฟลได คา ที ่สงู
(มาก กวา รอยละ 5)

ที ่อณุหภมู ิหอง คา ของ WBC เมือ่ เกบ็ เลอืด นาน 24
ชั่วโมง พบ วา คา ลดลง เชื่อถือ ไม ได 4 คา RBC เมื่อ เก็บ
นาน  48 ชั่วโมง ได คา สูง ขึ้น สวน HGB มี ความ คงทน

WBC(x109/L)
RBC (x1012/L)
HGB(g/dL)
HCT (%)
MCV(fl)
MCH(pg)
MCHC(g/dL)
RDW( %)
PLT(x109/L)
MPV(fl)
PCT(%)
PDW( %)
NE %
LY %
MO %
EO %
BA %
NE#
LY#
MO#
EO#
BA#

ตาราง ที่ 1 การ ทดสอบ ความ แมนยํา (between- run
precision )  ของ เครื่อง นับ เม็ด เลือด อัตโนมัติ‘Coulter
GenS’ ( จํานวน = 17 )

พารามิเตอร % CV ของ วสัด ุควบคมุ คณุภาพ
Lot#883100 ( n = 9) Lot#871800 ( n = 8)

11.02
10.95
11.48
11.13
10.55
11.93
12.09
10.50
12.24
10.51
12.39
10.47
11.86
13.12
14.87
14.19
61.09
11.57
13.69
15.30
14.00
61.52

10.99
10.42
11.00
11.12
10.86
11.33
11.83
11.57
12.18
10.51
11.97
10.37
11.43
13.77
13.83
16.74
59.66
12.30
13.22
13.63
16.40
59.55

เลอืด ไว ที่ 4 ํ ซ. ที่ 6 ชัว่โมง คา ของ BA% และ BA# มี
การ เปลีย่น แปลง ทาง สถติิ คา ของ WBC, PLT, MPV,
LY%,  MO%, BA%, NE#, MO# และ BA# มี การ
เปลี่ยน แปลง ที่ 24 ชั่วโมง แต เมื่อ เก็บ เลือด ไว นาน 72
ชั่วโมง คา ของ RBC, HGB, HCT, MCH, MCHC,
RDW,  PCT, LY# และ EO# ไม ม ีการ เปลีย่น แปลง ทาง
สถติิ ( ตาราง ที่ 2 )

จาก ผล การ ศกึษา การ เกบ็ ตวัอยาง เลอืด ที ่อณุหภมู ิหอง
จะ ทาํให พารามเิตอร ตาง ๆ  ไม คงทน แต ม ีขอ ด ีคอื สามารถ
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ตลอด การ ทดสอบ ซึง่ ผล ที ่ได แตก ตาง จาก การ ศกึษา ของ
Vives-Corrons J และ คณะ 4 ที ่พบ วา คา HCT 5, MCV5,6

ม ีคา สงู ขึน้ และ คา MCHC5 ลดลง เนือ่ง จาก เมือ่ เลอืด อยู
ใน สาร กัน เลือด แข็ง ชนิด tripotassium EDTA , diso-
dium  EDTA , balanced (potassium-ammonium)
oxalate  หรอื sodium heparin ที ่อณุหภมู ิหอง จะ ทาํให
เมด็ เลอืด แดง ม ีขนาด ใหญ ขึน้ ประมาณ รอยละ 3 ใน 24
ชั่วโมง5  คา ของ PLT ลดลง มี ความ แตก ตาง อยาง มี นัย

สําคัญ ทาง สถิติ เมื่อ เก็บ ไว นาน เพียง 24 ชั่วโมง4 สวน
MPV  มี ความ คงทน ตลอด การ ทดลอง ซึ่ง แตก ตาง กับ
การ ศึกษา ของ Savage AR 7 พบ วา สาร กัน เลือด แข็ง
EDTA สามารถ ทาํให PLT จบั กลุม กนั ได

การ ศึกษา ความ คงทน ของ differential WBC
count โดย ใช เครื่อง Coulter Gen S พบ วา คา ของ
LY% และ EO% มี การ เปลี่ยน แปลง เพียง เล็ก นอย ใน
24ชั่วโมง แต BA% มี การ เพิ่ม ขึ้น 8 สวน คา ของ NE%

ตารางที ่2 คาเฉลีย่ของพารามเิตอรทางโลหติวทิยาเมือ่เกบ็เลอืดนาน 6, 24, 48, และ 72 ชัว่โมง เปรยีบเทยีบกบัที่
ทาํทนัทีอ่ณุหภมูหิอง (25-30  ํซ.) และที ่4  ํซ. (n = 35)

พารามิเตอร ทาํทนัที
mean±SD

เวลาทาํการทดสอบทีอ่ณุหภมูหิอง (ชัว่โมง) เวลาทาํการทดสอบที ่4  ํซ. (ชัว่โมง)
ทาํการทดสอบตอเนือ่ง ตัง้ทิง้ไว ทาํการทดสอบตอเนือ่ง ตัง้ทิง้ไว

6 24 48 72 72 6 24 48 72 72
WBC (x109/1)
RBC (x1012/1)
HGB (g/dL)
HCT (%)
MCV (fl)
MCH (pg)
MCHC (g/dL)
RDW (%)
PLT (x109/1)
MPV (fl)
PCT (%)
PDW (%)
NE %
LY %
MO %
EO %
BA %
NE #
LY #
MO #
EO #
BA #

7.09±1.92
4.68±0.51
13.33±1.52
40.62±4.47
86.94±5.14
28.59±1.94
32.82±0.54
13.09±1.02
268.86±59.8
8.38±0.61
0.224±0.05
15.43±0.49
57.89±11.6
30.79±10.87
6.42±2.15
3.93±3.95
0.61±0.40
4.25±1.98
2.09±0.67
0.44±0.16
0.28±0.27
0.02±0.06

7.05
4.68
13.37
40.67
86.95
28.55
32.80
13.80
264.40
8.36

0.2243
15.36
57.62
31.21
6.18
3.94
0.89
4.21
2.11
.042
0.27
0.06

6.94*
4.69
13.33
41.55*
88.91*
28.73*
31.75*
14.40*
258.03*
8.35

0.2143
15.59*
60.84*
31.10
3.52*
4.01
8.58*
4.34
1.54
0.22*
0.30
0.53*

6.85*
4.71*
13.36
41.99*
89.30*
28.73*
32.03*
14.80*
252.20
8.32

0.2096*
15.70*
61.66*
28.04*
2.68*
3.71
4.47*
4.35*
1.45*
0.22*
0.28
0.29*

6.73*
4.71*
13.37
42.70*
89.30*
28.65*
31.52*
14.64*
239.80*

8.34
0.1992*
15.87*
60.90*
31.31*
1.49*
4.03*
2.19*
4.31*
2.03
0.10*
0.29
0.11*

7.06
4.68
13.37
43.32*
92.33*
28.53
30.85*
14.38

236.26*
8.61*

0.2096*
16.21*
63.46*
29.43*
2.16*
4.67*
0.29
4.59*
1.99
0.15*
0.32*
0.08*

7.06
4.68
13.29
40.61
86.88
28.48
32.80
13.03
266.68
8.73

0.2309
15.43
57.81
30.40
6.07
3.99
1.82*
4.16
2.01
0.44
0.28
0.13*

7.04*
4.65
13.30
40.61
86.66
28.50
32.86
12.98

256.60*
9.13*
0.2311
15.56
57.69
31.41*
4.85*
4.09
2.31
3.96
1.99
0.31*
0.32
0.16

6.13*
4.68
13.32
40.63
86.28*
28.59
32.84
12.98

241.46*
9.29*
0.2211
15.54
54.54*
31.93*
3.64*
4.03
4.87*
3.49*
1.73
0.20*
0.29
0.32*

5.62*
4.69
13.34
40.64
85.85*
28.52
32.87
13.10

231.88*
9.39*
0.2124
15.64*
52.07*
40.04*
2.72*
4.78*
4.46*
3.07*
2.12
0.13*
0.28
0.20*

6.07*
4.68
13.33
40.83
85.91*
28.52
32.81
13.10

229.17*
9.35*
0.2177
15.77*
47.47*
35.81*
8.99*
6.33*
1.45*
2.61*
1.68*
0.42
0.33
0.05

*Statistically significant (p < 0.05)
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และ   MO% ม ีการ เปลีย่น แปลง อยาง ชดัเจน ที่ 24 ชัว่โมง9

โดย คา differential WBC count จะ คงทน ภาย ใน 12
ชั่วโมง9

สวน การ ศึกษา เลือด ที่ เก็บ ที่ อุณหภูมิ หอง นาน 72
ชั่วโมง  พารามิเตอร ที่ ไม มี การ เปลี่ยน แปลง อยาง มี นัย
สําคัญ ทาง สถิติ (Wilconson Sign Rank Test , p >
0.05 )  คอื HGB, MPV, LY# และ EO# เทานัน้ ซึง่ แตก
ตาง กบั การ วจิยั ของ ทาน อืน่ ๆ  ที ่ได ทาํ ไว 9,10,11

ที่ 4 ํ ซ. ผล การ ศึกษา เมื่อ เก็บ เลือด นาน 24 ชั่วโมง
พบ วา คา WBC, PLT, MPV, LY%, MO%, BA%,
NE#,  MO# และ BA# มี การ เปลี่ยน แปลง อยาง มี นัย
สำคัญ ทาง สถิติ ค่า ท่ี ลดลง คือ WBC, PLT, MO% และ
MO#  คา NE% ยงั ไม ม ีการ เปลีย่น แปลง ใน ชวง เวลา นี ้แต
หลงั จาก เวลา นี ้คา NE%  ลดลง อยาง ม ีนยั สาํคญั ทาง สถติิ
( p < 0.05 ) ขณะ ที ่คา ของ PLT ลดลง และ คา ของ MPV
เพิม่ ขึน้12 MPV จะ สงู ขึน้ รอยละ 8 เมือ่ เกบ็ เลอืด ที่ 4  ํซ.
นาน 24 ชัว่โมง เมือ่ เทยีบ กบั คา ที ่วดั ไว ภาย ใน 60 นาท ี12

การ ศกึษา เลอืด ที ่เกบ็ ที่ 4 ํ ซ. นาน 72 ชัว่โมง พบ วา
พารามเิตอร ที ่ไม ม ีการ เปลีย่น แปลง อยาง ม ีนยั สาํคญั ทาง
สถติ ิ (Wilcoxon Sign Rank Test , p > 0.05 ) ที ่เพิม่
จาก อุณหภูมิ หอง คือ RBC, HCT, MCH, MCHC,
RDW  และ PCT แต มี บาง พารามิเตอร ที่ เปลี่ยน แปลง
คลาย การ ศึกษา ของ Cohle และ คณะ10 กลาว คือ การ
ศกึษา คา differential WBC count พบ วา NE% และ
MO%  ได คา ลดลง อยาง มี นัย สําคัญ ทาง สถิติ สวน คา
LY%, EO% และ BA% สงู ขึน้ อยาง ม ีนยั สาํคญั ทาง สถติิ
แต จาก การ ศึกษา ของ Wood และ คณะ 13 พบ วา NE%,
LY%  และ EO% คา ไม เปลีย่น แปลง เมือ่ เกบ็ ที่ 4 ํ ซ. นาน
72 ชั่วโมง สวน คา BA% จะ เพิ่ม ขึ้น

จาก การ ศกึษา ครัง้ นี้ พบ วา คา พารามเิตอร ตาง ๆ  ม ีการ
เปลี่ยน แปลง เนื่อง จาก อยู ใน สาร กัน เลือด แข็ง ทําให
คณุสมบตั ิทาง ชวีเคม ีเปลีย่น ไป การ เปลีย่น แปลง ที ่เกดิ ขึน้
ม ีทัง้ กบั เมด็ เลอืด แดง เมด็ เลอืด ขาว และ เกลด็ เลอืด ผล
การ ศกึษา ม ีความ แตก ตาง จาก การ ศกึษา ของ บาง รายงาน

ที่ ทํา ไว คง เนื่อง จาก สิ่ง แวด ลอม ที่ แตก ตางกัน กลาว คือ
อณุหภมู ิหอง ใน ประเทศ ไทย สงู กวา ประเทศ อืน่ รวม ถงึ สาร
กนั เลอืด แขง็ ตวั ที ่ใช นอก จาก นี ้การ เปลีย่น แปลง ที ่เกดิ ขึน้
อาจ ขึน้ อยู กบั ชนดิ ของ เครือ่งมอื อตัโนมตั ิที ่นาํ มา ทดสอบ
วา มี ความ ถูก ตอง แมนยํา และ ความ ไว แค ไหน ดวย
และ การ ศึกษา นี้ เปน การ พิสูจน วา พารามิเตอร ตาง ๆ  ทาง
โลหติ วทิยา จะ ยงั คงทน ได ทัง้ ที ่อณุหภมู ิของ ประเทศ ไทย
หรอื ที่ 4-6 ํ ซ. เมือ่ เกบ็ เลอืด ไว นาน เพยีง 6 ชัว่โมง แต ถา
เก็บ ไว นาน กวา นั้น ควร เก็บ รักษา ที่ 4-6 ํ ซ. จะ ดี กวา ที่
อณุหภมู ิหอง และ การ เกบ็ เลอืด ควร ม ีการ เขยา เลอืด เปน
ระยะ เพือ่ ทาํให เกลด็ เลอืด ม ีความ คงทน ไม เกดิ การ จบั กลุม
กัน ดวย 14
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Stability of Hematologic Parameter in Storaged  Blood

Kritsana Pathepchotiwong , Pisit Dhareruchta and Apapan Srisarin
Department of Clinical Microscopy , Faculty of Medical Technology , Siliraj Hospital , Mahidol University.
Bangkok 10700 Thailand.

Abstract: Hematological parametric values have been studied by automatic cell counter‘Coulter Gen
S’  in blood samples obtained from a group of 35 healthy volunteers , kept at room temperature and
4 ํ C for 6, 24,  48 and 72 hours.  When the blood samples are kept for 6 hours at room temperature
and  4 ํ C, the various hematological values when compare with at 0 hour are not significantly differ-
ent  (p > 0.05). When kept blood for 24 hours at room temperature and 4 ํ C , white blood cell count
and  differential white blood cell count are significantly changed (p < 0.05). Red blood cell parametric
values at room temperature are less stable than at 4 ํ C,  changes  occur  at  24  hours.  At 4 ํ C, red
blood  cell parametric values, even  kept 72 hours when compare with at 0 hour, are not significantly
different (p > 0.05) except  forthe mean corpuscular volume. When kept blood for 24 hours at room
temperature and 4 ํ C,  platelet counts are significantly changed , but the mean platelet volume at
room temperature are stable   at 4 ํ C when intermittent agitated.
Key Words :  Hematological parameter Stability of blood
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