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โลหิต และ สวน ประกอบ ของ โลหิต เปน ผลิตภัณฑ
หรอื ยา ซึง่ ม ีความ จาํเปน ตอ การ รกัษา พยาบาล ผูปวย และ
ผูปวย บาง โรค จําเปน ตอง ไดรับ การ ให โลหิต หรือ สวน
ประกอบ ของ โลหติ ไป ตลอด ชวีติ การ เจาะ เกบ็ โลหติ จาก ผู
บริจาค อาจ ดําเนิน การ ภาย ใน สถาน ที่ ของ ศูนย รับ บริจาค
โลหิต  ใน ธนาคาร เลือด ของ โรงพยาบาล หรือ หนวย รับ
บริจาค นอก สถาน ที่ โลหิต ที่ ไหล เวียน อยู ใน รางกาย มี
อุณหภูมิ 37 ํซ. แต เมื่อ เจาะ ออก นอก รางกาย อยู ใน ถุง
บรรจ ุโลหติ แลว ควร เกบ็ และ รกัษา ให อณุหภมู ิของ โลหติ
ไม เกนิ 10 ซํ. จน กวา จะ สง ตอไป ยงั หอง แยก สวน ประกอบ
ของ โลหติ และ เกบ็ รกัษา ไวณ หอง จาย โลหติ ที ่อณุหภมูิ

4 ซํ จน กวา จะ ม ีการ แจก จาย โลหติ และ สวน ประกอบ ของ
โลหิต ไป ยัง ธนาคาร เลือด ของ โรงพยาบาล ตาง  ๆ  จน
กระทัง่ จดุ สดุ ทาย คอื การ นาํ โลหติ และ สวน ประกอบ ของ
โลหิต นั้น ไป ใช กับ ผูปวย แต ละ ขั้นตอน จะ มี อุณหภูมิ ที่
เหมาะสม และ เกี่ยวของ กัน เปน ขบวน การ ตอ เนื่อง ซึ่ง
ตอง อาศัย ทั้ง บุคลากร เครื่องมือ และ ระบบ คุณภาพ
ควบคุม ทุก ขั้นตอน

ขบวน การ ตอ เนื่อง ทั้ง หมด ใน การ รักษา อุณหภูมิ ที่
เหมาะสม ของ โลหิต และ สวน ประกอบ ของ โลหิต ตาง  ๆ
ตั้งแต เจาะ เก็บ โลหิต จาก ตัวผู บริจาค ไป จน กวา จะ นํา ไป
ให ผูปวย จงึ เรยีก วา Blood Cold Chain

บทความฟนวชิา
Blood Cold Chain

รัชนี  โอเจริญ
ศนูยบรกิารโลหติแหงชาต ิ สภากาชาดไทย

รูปที่ 1 แสดง ขบวน การ ทั้ง หมด ของ Blood Cold Chain
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ความ จาํเปน ที ่จะ ตอง มี Blood Cold Chain ที ่ดี เนือ่ง
จาก

1.  เพื่อ รักษา เซลล เม็ด เลือด โดย เฉพาะ เม็ด เลือด
แดง และ เกรด็ เลอืด ให ม ีชวีติ อยู

2. เพือ่ รกัษา ให เมด็ เลอืด แดง ยงั คง คณุสมบตัิ และ
ความ สามารถ ใน การ แลก เปลีย่นออก ซ ิเจน และ คารบอน
ไดออก ไซดกับ เซลล ตาง ๆ  ของ รางกาย

3.  เพื่อ รักษา ให เกร็ด เลือด มี ชีวิต และ ทํา หนาที่ ใน
เรื่อง การ หาม เลือด ได ตาม ปกติ

4.  เพือ่ รกัษา คณุสมบตั ิและ การ ทาํ หนาที ่ของ โปรตนี
ที ่เกีย่ว กบั การ แขง็ ตวั ของ เลอืด ใน พลาสมา

5.  เพื่อ ปองกัน หรือ ลด การ เจริญ เติบโต ของ เชื้อ
แบคทเีรยี  ซึง่ อาจ ปะ ปน อยู ใน ถงุ โลหติ และ สวน ประกอบ
ของ โลหิต

สวน ประกอบ ที ่สาํคญั ของ การ รกัษา คณุภาพ ของ Blood
Cold Chain

1.  บุคลากร ทุก คน ที่ เกี่ยวของ โดย เฉพาะ ระดับ
พนักงาน หรือ คนงาน ตอง ไดรับ การ ฝก อบรม และ เขาใจ
ความ สําคัญ ของ การ รักษา และ คง ไว ของ อุณหภูมิ ตาม
กําหนดณ ขั้นตอน ตางๆ

2. จัดทำ เอกสาร การ ปฏิบัติ งาน ทุก ขั้นตอน (stan-
dard  operating procedures - SOP)

3. จัดหา เครื่องมือ ที่ เหมาะสม ใน การ จัด เก็บ (stor-
age)  และ ระหวาง การ จดั สง (transportation)

4. เฝา ระวัง และ ติด ตาม ขบวน การ ทุก ขั้นตอน รวม
ถึง เครื่องมือ และ คุณภาพ ของ โลหิต และ สวน ประกอบ
ของ โลหิต

บุคลากร ที่ เกี่ยวของ ทุก ขั้นตอน มี ความ สําคัญ ที่ จะ
ตอง ตระหนัก ถึง ความ รับ ผิด ชอบ ของ ตน เอง

1.  ผู บรหิาร สงูสดุ ของ ระบบ blood cold chain มี
หนาที่

1.1 คัด เลือก และ จัด ซื้อ เครื่องมือ ที่ เหมาะสม ที่
จําเปน ตอง ใช

1.2 กาํหนด ให ม ีระบบ คณุภาพ เพือ่ ควบคมุ ดแูล
การ ตดิตัง้ เครือ่งมอื เครือ่งใช อยาง ถกู ตอง  การ บาํรงุ รกัษา
ซอม แซม เครื่องมือ และ การ ติด ตาม การ ทํางาน ของ
เครื่องมือ

1.3 จดั ให ม ีการ ฝก อบรม เจาหนาที ่ทกุ คน ที ่ตอง ใช
เครื่องมือ ดัง กลาว

2. เจาหนาที ่ฝาย เจาะ เกบ็ โลหติ ทกุ คน ม ีหนาที่
2.1 เกบ็ รกัษา โลหติ ที ่เจาะ จาก ตวัผู บรจิาค แลว ให

อยู ใน อุณหภูมิ ที่ เหมาะสม ตาม กําหนด
2.2 บรรจุ โลหิต ใน ภาชนะ รักษา อุณหภูมิ ตาม

กําหนด
2.3 สง โลหติ ที ่บรรจ ุใน ภาชนะ รกัษา อณุหภมู ิไป ยงั

ศูนย รับ บริจาค โลหิต หรือ ธนาคาร เลือด หรือ หอง ปน
แยก สวน ประกอบ ของ โลหติ แลว แต กรณี

2.4 มี ระบบ ตรวจ สอบ และ วัด อุณหภูมิ ระหวาง
การ เดนิ ทาง โดย เฉพาะ ถา ตอง ใช ระยะ เวลา ใน การ เดนิ ทาง
เปน เวลา นาน

2.5 สง โลหิต และ ตัวอยาง โลหิต ไป ยัง หอง ปน
แยก สวน ประกอบ ของ โลหิต และ หอง ปฏิบัติ การ ตาม
อณุหภมู ิและ เวลา ที ่กาํหนด

3. เจาหนาที่ หอง ปฏิบัติ การ ทุก ฝาย
3.1 ตดิตัง้ เครือ่งมอื สาํหรบั blood cold chain

ที่จําเปน
3.2 ตรวจ สอบ ระบบ การ ทํางาน ของ เครื่องมือ ที่

ติดตั้ง ใหม หรือ ภาย หลัง การ ซอม
3.3 ตรวจ สอบ และ ดําเนิน การ เพื่อ ปองกัน ความ

เสื่อม ของ เครื่องมือ
3.4 ตรวจ รบั และ ตรวจ สอบ โลหติ ที ่จดั สง มา จาก

เจาหนาที ่เจาะ เกบ็ โลหติ
3.5 เกบ็ รกัษา โลหติ และ สวน ประกอบ ของ โลหติ
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ตารางที ่ 1 แสดง Storage and transportation conditions  for whole blood and red cells

Storage
Transportation of unprocessed whole blood
Transportation of unprocessed whole blood

destined for component production
(e.g. fresh frozen plasma, platelet
concentrates)

Transportation of processed blood

Conditions Storage temparature Maximum storage/
transportation time

+2 cํ to +6 ํc
+2 cํ to +10 ํc
+20 cํ to +24 ํc

+2 cํ to +10 ํc

Average 35 days
within 6 hours
within 6 hours

within 24 hours

ตารางที่ 2 แสดง Storage and transportation conditions  for platelet concentrates

Storage

Transportation
After issue, before transfusion
Open system, pooled

Conditions Storage temperature Maximum storage time
+20 cํ to +24 ํc

+20 cํ to +24 ํc
+20 cํ to +24 ํc
+20 cํ to +24 ํc

72 hours to 5 days, depending on
the blood bag used

Not to exceed 24 hours
15-30 minutes
4 hours

ตารางที่ 3 แสดง Storage conditions for fresh frozen  plasma and cryoprecipitate

7 years
24 months
12 months
6 months
3 months
24 hours

Product/Condition Storage temperature Maximum storage time
FFP
FFP/cryoprecipitate
FFP/cryoprecipitate
FFP/cryoprecipitate
FFP/cryoprecipitate
Thawed plasma/cryoprecipitate

-65 cํ or colder
-40 cํ to -64 ํc
-30 cํ to -39 ํc
-25 cํ to -29 ํc
-20 cํ to -24 ํc
+2 cํ to +6 ํc
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ตารางที่4 แสดง Storage conditions for plasma derivatives
Product/Presentation Storage temperature Maximum storage time Other considerations
Albumin (liquid)

Plasma protein
fractions (powder)
Immune serum
globulin (liquid)
Factor VIII

Factor IX

Do not freeze

Use within 4 hours
of opening
Do not freeze
Use promptly
Do not freeze
Use within 3 hours
of reconstitution
Do not freeze
Use within 3 hours
of reconstitution

3 years

5 years

3 years

1 years
3 months

1 years
3 months

Room temperature
(not higher than 37 cํ)

+2 cํ to +8 cํ

+2 cํ to +8 cํ

+2 cํ to +8 cํ
Room temperature

+2 cํ to +8 cํ
Room temperature

ตาม อุณหภูมิ ที่ กําหนด ไว ใน SOP
3.6 ตรวจ สอบ อุณหภูมิ ของ โลหิต และ สวน

ประกอบ ของ โลหิต วา ถูก ตอง ตาม ที่ ควร จะ เปน หรือ ไม
3.7 จดั เตรยีม โลหติ และ สวน ประกอบ ของ โลหติ

ใน ภาชนะ ควบคมุ อณุหภมู ิที ่เหมาะสม เพือ่ การ สง ตอไป
ยงั ปลาย ทาง โดย คาํนงึ ถงึ อณุหภมู,ิ ระยะ ทาง และ เวลา
ที่ จําเปน ตอง ใช

3.8 ม ีระบบ ควบคมุ คณุภาพ ดแูล เครือ่งมอื และ
สวน ประกอบ ของ โลหิต

4. เจาหนาที ่แพทย หรอื พยาบาล ของ โรงพยาบาล มี
หนาที่

4.1 ตรวจ รบั โลหติ และ สวน ประกอบ ของ โลหติ ที่
สง มา จาก ธนาคาร เลือด

4.2 เก็บ โลหิต และ สวน ประกอบ ของ โลหิต ใน
อณุหภมู ิที ่ถกู ตอง ที ่หอ ผูปวย, หอง ผา ตดั หรอื สถาน ที ่ให
การ รกัษา อืน่ ๆ

4.3 ตรวจ สอบ อุณหภูมิ ของ โลหิต และ สวน
ประกอบ ของ โลหติ ที ่เกบ็ ไวณ สถาน ที ่ตาง  ๆ  ใน ขอ 4.2

4.4 หาก ม ีความ จาํเปน ตอง อุน โลหติ กอน ให ผูปวย
ตอง ดูแล การ ใช เครื่องมือ ใน การ อุน อยาง ถูก ตอง

4.5 ดแูล การ ให โลหติ และ สวน ประกอบ ของ โลหติ
แก ผูปวย อยาง ปลอดภยั

นอก จาก การ จัดหา เครื่องมือ สําหรับ blood cold
chain   ที ่ถกู ตอง และ เหมาะสม แลว การ ดแูล บาํรงุ รกัษา
ให เครื่องมือ เหลา นี้ ทํางาน ได อยาง มี ประสิทธิภาพ  (pre-
ventive   maintenance) ก ็ม ีความ สาํคญั เชน เดยีว กนั
การ ดูแล และ บํารุง รักษา เครื่องมือ ตาง  ๆ  ควร ดําเนิน การ
ตาม ที่ กําหนด ดังตารางที่ 5

เครือ่งมอื พืน้ฐาน ต่าํ สดุ สาํหรบั blood cold chain
ไดแก  standard electric blood bank refrigerator,
plasma  freezer, platelet agitator, plasma thawer
และ blood transportation box เครือ่งมอื เหลา นี ้ตอง ไม
ใช สาร CFC เปน refrigerants หรอื CFC free
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ประจาํ วนั

เยน็ ของ ทกุ วนั

ประจํา สัปดาห

ประจํา เดือน

ประจาํ ทกุ 4 เดอืน

เปน ครั้งคราว

ตารางที่  5 ตาราง การ ดูแล บํารุง รักษา ของ ตู หรือ หอง เย็น

ตูเยน็ เกบ็ เมด็ โลหติ แดง ตู แช แข็ง พลาสมา หอง เยน็ เกบ็ เมด็ เลอืด แดง
และ แช แข็ง พลาสมา

- ตรวจ สอบ อุณหภูมิ
-  ตรวจ สอบ การ ทาํงาน ของ ระบบ
ความ เยน็

- ตรวจ สอบ พืน้ หอง วา ไม ม ีน้าํแขง็ เกาะ
เพือ่ ปองกนั การ ลืน่ ลม

- ปด ไฟ
- ตรวจ สอบ วา ไม ม ีผู ใด อยู ใน หอง
- ปด ประตู หอง
- ทดสอบ ระบบ เตือน
- เชด็ แผน พลาสตกิ ตรง ประตู
- ตรวจ สอบ liquid sight glass

 วา ม ีของเหลว อยู เตม็
-  ตรวจ สอบ วา ม ีน้าํแขง็ เกาะ หรอื ไม
-  ตรวจ สอบ ปุม ขอ ความ ชวยเหลอื
ฉกุเฉนิ จาก ภาย ใน หอง วา ทาํงาน ตาม
ปกติ

-  ตรวจ สอบ อุณหภูมิ ตรง มอเตอร
ถา รอน เกนิ ไป ตอง แจง ชาง มา ตรวจ
สอบ

-  ตรวจ สอบ หลอด ไฟ ทกุ ดวง วา
ทาํงาน ได ตาม ปกติ ถา หลอด เสยี
เปลีย่น หลอด

-  ตรวจ สอบ ไฟ สาํรอง วา ทาํงาน ได
ตาม ปกติ

-  ตรวจ สอบ รอย ตอ ตาง ๆ  ใน ระบบ วา
ไม ม ีการ รัว่ ไหล ของ น้าํมนั

- ตรวจ สอบ คอมเพ รส เซอร และ
 สาย พาน มอเตอร ไฟฟา วา ไม หลวม

- ตรวจ สอบ ขอบ ประต ูของ ประต ูปด
หอง เยน็ วา ขอบ ไม หลวม

- เชด็ ทาํ ความ สะอาด ผนงั ดาน ใน และ
ชัน้ วาง
- ตรวจ สอบ แบตตอ รี่ และ ระบบ การ
เตือน

- ตรวจ สอบ แบตตอ รี่ และ ระบบ การ
เตือน

ขจดั ฝุน ละออง ตาง ๆ  ภาย นอก คอมเพ รส เซอร มอเตอร ไฟฟา, คอนเดนเซอร
ตรวจ สอบ และ ปรบั ระดบั ของ กล ีเซอร รอล

- ตรวจ สอบ ขอบ ยาง ประตู
- ตรวจ สอบสวทิไฟ ตางๆ

ตรวจ สอบ และ ปรับ ระดับ ของ ระดับ
กล ีเซอร รอล
ละลาย น้าํแขง็ และ ทาํ ความ สะอาด ภาย
ใน 2 ครั้ง/ ป
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