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Blood Cold Chain (BCC) คือ กระบวน การ เก็บ
รกัษา และ ขนสง โลหติ สวน ประกอบ โลหติ ใน สภาวะ ที ่ถกู
ตอง เหมาะสม โดย กระบวน การ เริม่ ตัง้แต โลหติ ถกู เจาะ เกบ็
จาก ผู บริจาค โลหิต ผาน การ เตรียม เปน สวน ประกอบ
โลหติ และ นาํ ไป ใช ใน ผูปวย   องคการ อนามยั โลก มุง หวงั
ให โครงการ BCC เกิด ประโยชน กับ กลุม ประเทศ กําลัง
พัฒนา  โดย มี วัตถุประสงค เพื่อ กําหนด มาตรฐาน ขั้น ต่ํา
ของ เครื่องมือ และ อุปกรณ ที่ จําเปน ใช ใน งาน BCC เชน
มาตรฐาน ตูเย็น เก็บ โลหิต ตู แช แข็ง ตู เขยา เกล็ด โลหิต
เครือ่งมอื บนัทกึ อณุหภมู ิระหวาง การ ขนสง เปนตน และ
เผย แพร วธิกีาร บาํรงุ รกัษา เครือ่งมอื เชงิ ปองกนั  (preven-
tive  maintenance)   ที ่ถกู ตอง พรอม ทัง้ สนบัสนนุ ให มี
การ พัฒนา และ ถาย ทอด เทคโนโลยี ที่ เปน ประโยชน
เหมาะสม

ตาม มาตรฐาน องคการ อนามยั โลก ระหวาง การ ขนสง
โลหิต เพื่อ นํา มา เตรียม เปน สวน ประกอบ โลหิต ควร
ควบคุม อุณหภูมิ ที่ 20 ํ ถึง 24 ํC และ ใช เวลา ใน การ
ขนสง ไม เกนิ 6 ชัว่โมง  ภาย หลัง การ เตรียม เปน สวน
ประกอบ  โลหติ ตอง นาํ ไป เกบ็ รกัษา ใน อณุหภมู ิที ่เหมาะสม
ตาม ชนิด ของ สวน ประกอบ โลหิต ที่ เตรียม ได โดย สวน
ประกอบ โลหติ ชนดิ เมด็ เลอืด แดง เชน Packed red cells,
Leukocytes poor packed red cells, Leukodepleted
red cells ควร เกบ็ ใน ตูเยน็ ควบคมุ อณุหภมูิ 2 ํ ถงึ 6 Cํ
 สวน ประกอบ โลหติ แช แขง็ เชน Fresh frozen plasma,
Cryoprecipitate-AHF ควร เกบ็ ใน ตู แช แขง็ อณุหภมู ิต่าํ
กวา -30 Cํ ซึง่ เกบ็ ได นาน 1 ป และ ที ่อณุหภมู ิต่าํ กวา -65 ํ

C  สามารถ เกบ็ ได นาน 7 ป ทัง้ นี ้อณุหภมู ิการ เกบ็ รกัษา จะ
เปน ตวั กาํหนด อาย ุของ สวน ประกอบ โลหติ แช แขง็ สาํหรบั
เกลด็ โลหติ เชน Platelet concentrates, Leukocytes
poor platelet concentrates, Single donor platelets
ควร เก็บ ใน ตู เขยา เกล็ด โลหิต ควบคุม อุณหภูมิ 20 ํ ถงึ
24 ํC  โดย ทั่ว ไป มี อายุ ประมาณ 5 วัน  ระหวาง การ
ขนสง สวน ประกอบ โลหิต ไป ยัง ธนาคาร เลือด ของ
โรงพยาบาล  ตางๆ สวน ประกอบ โลหติ ชนดิ เมด็ เลอืด แดง
ควร ควบคมุ อณุหภมู ิที่ 2 ํ ถงึ 10 Cํ  และ อณุหภมู ิต่าํ กวา
-20 Cํ สาํหรบั สวน ประกอบ โลหติ แช แขง็  เกลด็ โลหติ ยงั
คง ตอง ควบคมุ อณุหภมู ิระหวาง การ ขนสง ให อยู ระหวาง
20 ํ ถงึ 24 Cํ ใช เวลา ใน การ ขนสง ไม เกนิ 24 ชัว่โมง และ
นํา เกล็ด โลหิต เก็บ รักษา ใน ตู เขยา เกล็ด โลหิต ควบคุม
อณุหภมู ิโดย เรว็ เพือ่ รกัษา ความ ม ีชวีติ และ คณุสมบตั ิใน
การ ทาํงาน ของ เกลด็ โลหติ   เพือ่ ให ได สภาวะ ดงั กลาว ขาง
ตน เครื่องมือ ที่ ใช ใน การ เก็บ รักษา และ ขนสง โลหิต สวน
ประกอบ โลหติ และ วสัด ุ อปุกรณ ที ่เกีย่วของ เชน ตูเยน็
ตู แช แขง็ ตู เขยา เกลด็ โลหติ ควบคมุ อณุหภมูิ กลอง ขนสง
โลหิต น้ําแข็ง น้ําแข็ง แหง และ วัสดุ ให ความ เย็น ชนิด
ตางๆ ควร มี คุณภาพ มาตรฐาน และ มี ประสิทธิภาพ ดี

องคการ อนามยั โลก ได จดัการ ประชมุ เชงิ ปฏบิตั ิการ
WHO Bi-reginal workshop to promote the use of
the blood cold chain โดย จดั ขึน้ ที ่ศนูย บรกิาร โลหติ
แหง ชาติ สภา กาชาด ไทย ระหวาง วนัที่ 3-6 ตลุาคม 2548
ม ีผู เขา รวม ประชมุ จาก 2 ภมูภิาค รวม  15 ประเทศ คอื
ประเทศ ไทย ภ ูฐาน อนิเดยี อนิโดนเีซยีมลัดฟีส พมา

บท บรรณาธกิาร
WHO Blood Cold Chain Program

อัมพวัน ภาค ภูมิ พงศ
ศนูย บรกิาร โลหติ แหง ชาติ สภา กาชาด ไทย
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เนปาล ศรี ลัง กา  ติ มอรตะวัน ออก จาก ภูมิภาค เอเชีย
ตะวัน ออก เฉียง ใต  และ ประเทศ กัมพูชา สาธารณรัฐ
ประชาชน จีน สาธารณรัฐ ประชาธิปไตย ประชาชน ลาว
มอง โก เลีย ฟลิปปนส เวียดนาม จาก ภูมิภาคแปซิ ฟก
ตะวัน ตก   การ ประชุม เชิง ปฏิบัติ การ ครั้ง นั้น มี เปาหมาย
เพื่อ เผย แพร ความ รู และ นํา ระบบ BCC มา ใช ใน งาน
บรกิาร โลหติ ของ 2 ภมูภิาค นอก จาก ผู เขา รวม ประชมุ จะ
ได เรียน รู มาตรฐาน  BCC และ ซัก ถาม ขอ สงสัย จาก ผู
เชีย่วชาญ ของ องคการ อนามยั โลก แลว ยงั ได ม ีโอกาส แลก
เปลี่ยน ขอมูล ระหวาง ประเทศ ตางๆ ซึ่ง ปญหา โดย สวน
ใหญ ที่ พบ คือ บุคลากร ขาด ความ รู ความ เขาใจ ไม มี
เครือ่งมอื อปุกรณ ที ่เหมาะสม ใน การ เกบ็ รกัษา และ ขนสง
โลหติ สวน ประกอบ โลหติ และ ผู เขา ประชมุ หลาย ทาน ได
แสดง ความ กังวล ถึง ปญหา ดาน งบประมาณ เนื่อง จาก
ตูเย็น ตู แช แข็ง ตู เก็บ เกล็ด โลหิต ควบคุม อุณหภูมิ
กลองสาํหรบั ขนสง โลหติ สวน ประกอบ โลหติ ที ่ม ีคณุภาพ
มาตรฐาน คอน ขาง มี ราคา สูง

ภาย หลงั การ ประชมุ ฯ ศนูย บรกิาร โลหติ แหง ชาต ิฯ ได
มี ความ พยายาม นํา แนว ทาง BCC มา ปรับ ใช ภาย ใน
ศูนยฯ  โดย เบื้องตน ได จัด อบรม เจาหนาที่ ของ ศูนย
บริการ โลหิต ฯ เพื่อ ให ความ รู เกี่ยว กับ มาตรฐาน BCC
ดาํเนนิ การ ตรวจ สอบ ความ ถกู ตอง ของ กระบวน การ (Pro-
cess  Validation) ขนสง โลหิต สวน ประกอบ โลหิต
ความ เหมาะสม ของ รปูแบบ วธิกีาร ขนสง คณุลกัษณะ ของ
กลอง หรือ ภาชนะ ที่ นํา มา ใช ขนสง  ชนิด และ ปริมาณ ของ
วสัด ุให ความ เยน็ ที ่สามารถ คง ชวง อณุหภมู ิที ่ตองการ ไว ได
ใน ระยะ เวลา ที่ กําหนด พรอม ทั้ง ติด ตาม ผล อุณหภูมิ
ระหวาง การ ขนสง โดย ใช Data logger ซึ่ง เปน อุปกรณ
บนัทกึ อณุหภมู ิที ่ผูใช สามารถ กาํหนด ชวง เวลา ที ่จะ บนัทกึ
อณุหภมูิ และ แปร ผล โดย ใช โปรแกรม คอมพวิเตอร โดย
Data logger จะ ให คา อุณหภูมิ ที่ มี ความ ถูก ตอง และ
แมนยํา สูง  นอก จาก นี้ ยัง ได ดําเนิน การ สํารวจ ตู ควบคุม
อณุหภมู ิที ่ใช ใน การ เกบ็ รกัษา โลหติ สวน ประกอบ โลหติ

ไดแก ตูเยน็ ตู แช แขง็ ตู เกบ็ เกลด็ โลหติ เพือ่ รวบรวม ขอมลู
และ ประเมนิ ความ สามารถ ใน การ ทาํ อณุหภมู ิของ ตู และ
ตรวจ สอบ ลกัษณะ สาํคญั ตาม มาตรฐาน BCC เชน ม ีหนา
จอ แสดง อุณหภูมิ ภาย ใน ตู หรือ มี ระบบ สัญญาณ เตือน
ดวย เสียง/ ภาพ หรือ ไม ถา มี สามารถ ใช งาน ได หรือ ไม
เปนตน

ภาย หลัง ดําเนิน การ กิจกรรม ขาง ตน ทําให พบ วา ยัง มี
ปญหา ที ่ตอง เรง แกไข หลาย ประการ กลาว คอื มาตรฐาน
BCC  ของ องคการ อนามัย โลก มี ความ แตก ตาง จาก
มาตรฐาน ของ American Association Blood Bank
(AABB)  ใน บาง ขอ และ แตก ตาง จาก วิธี ปฏิบัติ งาน เดิม
ทาํให เจาหนาที ่เกดิ ความ สบัสน เชน อณุหภมู ิใน การ ขนสง
โลหิต เพื่อ นํา มา เตรียม เปน สวน ประกอบ โลหิต AABB
แนะนาํ ให ควบคมุ ที่ 1  -  6 ํC ยกเวน โลหิต ที่ นํา มา เตรียม
เกลด็ โลหติ ควร ควบคมุ อณุหภมู ิให เยน็ แต ไม ควร ต่าํ กวา
20 ํ C เพื่อ รักษา คุณภาพ ของ เกล็ด โลหิต ทั้ง ยัง มี ความ
แตก ตาง ใน แง ของ อุณหภูมิ ที่ ใช เก็บ รักษา สวน ประกอบ
โลหติ กลาว คอื สวน ประกอบ โลหติ ชนดิ เมด็ เลอืด แดง ให
เกบ็ ใน ตูเยน็ อณุหภมูิ 1  - 6 Cํ สวน ประกอบ โลหติ แช แขง็
เชน FFP ให เก็บ ใน ตู แช แข็ง โดย ที่ อุณหภูมิ -18 ํC
สามารถ เก็บ ได นาน 1  ป และ ภาย หลัง เตรียม เปน สวน
ประกอบ โลหิต ชนิด เม็ด เลือด แดง ควร ควบคุม อุณหภูมิ
ระหวาง การ ขนสง ที่ 1  -  10 Cํ เปนตน   นอก จาก นัน้ ยงั พบ
ปญหา ดาน อืน่ ๆ  คอื เครือ่งมอื อปุกรณ สาํหรบั เกบ็ รกัษา
และ ขนสง โลหิต ที่ เสื่อม สภาพ ตาม อายุ การ ใช งาน ไม
สามารถ ทาํ อณุหภมู ิได ตาม ที ่กาํหนด เจาหนาที ่ผู ปฏบิตัิ
งาน ไม มี ความ รู ความ เขาใจ ใน วิธีการ ใช และ วิธีการ บํารุง
รักษา เครื่องมือ  จาก ปญหา ขาง ตน จําเปน อยาง ยิ่ง ที่ จะ
ตอง ม ีความ ชดัเจน ใน การ กาํหนด กรอบ มาตรฐาน และ วธิี
ปฏิบัติ งาน ทั้ง ยัง ตอง สามารถ นํา ไป ปฏิบัติ ได จริง ผู มี
หนาที่ กําหนด กรอบ มาตรฐาน และ วาง แผนการ ทํางาน
จําเปน อยาง ยิ่ง ที่ จะ ตอง รับ ฟง ปญหา หรือ อุปสรรค ที่ เกิด
ขึ้น จาก ผู ปฏิบัติ งาน และ ปรับ เปลี่ยน แกไข ตาม ความ
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เหมาะสม ใน ขณะ เดียว กัน ผู ปฏิบัติ งาน ควร ให ความ
รวมมือ และ มี ทัศนะ คติ ที่ ดี ตอ การ เปลี่ยน แปลง วิธีการ
ปฏิบัติ งาน ซึ่ง จะ นํา ไป สู การ พัฒนา ที่ ดีขึ้น

อยางไร ก็ ดี แม จะ เปน เพียง กาว เริ่มตน ใน การ นํา แนว
ทาง BCC มา ปรับ ใช ภาย ใน ศูนย ฯ แต นับ เปน ความ
พยายาม ใน การ สราง มาตรฐาน ที ่ดี และ เปน แบบ อยาง ที ่ถกู
ตอง ใน การ เกบ็ รกัษา และ ขนสง โลหติ เพือ่ ให ไดมา ซึง่ สวน
ประกอบ โลหิต ที่ มี คุณภาพ และ มี ความ ปลอดภัย
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