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เกล็ดโลหิตเขมขน (Platelet Concentrates : PC) มีขอบงใชใน

การรักษาผูปวยโรคมะเร็ง  โรคเลือด  ผูปวยที่ทำาการเปลี่ยนถาย

ไขกระดูก  รวมถึงในผูปวยโรคตางๆ ที่มีปริมาณเกล็ดโลหิตต่ำา  มี

ภาวะเลือดออกผิดปกติ  PC เตรียมไดจากการปนแยกโลหิตรวม 

(Whole Blood : WB) ดวยการปนเบา (Light spin) 2,000g 

นาน 3 นาที1  แลวบีบแยกไดเปน Red Blood Cells (RBCs) 

และ Platelet Rich Plasma (PRP)  จากนั้นนำา PRP ไปปนแยก

โดยใชการปนหนัก (Heavy spin) 5,000g นาน 5 นาที1  เพื่อ

เตรียมเปน PC และ Fresh Plasma (FP)  เกล็ดโลหิตใน PC ที่

ไดจะเปน pelleted อัดแนนอยูตรงกนถุง  ขนาดของ pelleted 

แสดงถึงปริมาณเกล็ดโลหิต2  นอกจากคา Platelet count จะแสดง

ถึงปริมาณของเกล็ดโลหิตใน PC แลว  ตัวชี้วัดที่สำาคัญอีกคาหนึ่ง 

นิพนธตนฉบับ

การศึกษาความเร็วรอบในการปนที่มีผลตอSwirlingPhenomenon

ในPlateletConcentratesดวยเครื่องปนแยกฯHeraeusCryofuge8500i

อาจารียกลอมเอี่ยมและปยวดีวิทยาวิวัฒน
ฝายพลาสมาและแปรรูปโลหิต ศูนยบริการโลหิตแหงชาติ สภากาชาดไทย

บทคัดยอ : วัตถุประสงค :  ศึกษาหาความเร็วรอบในการปนหนักที่เหมาะสมสำาหรับปน Platelet Rich Plasma (PRP) เพื่อเตรียม Platelet 

Concentrates (PC) ที่มีคุณสมบัติตรงตามมาตรฐานกำาหนด  ทำาใหปริมาณการทิ้ง PC ที่เกิดจากสาเหตุมี Swirling phenomenon 

ต่ำาหรือไมมีเลย  วัสดุอุปกรณ / วิธีทำ� :  กำาหนดความเร็วรอบตางๆ ในการปนแยก PRP เพื่อเตรียม PC โดยใชเครื่องปนแยกฯ 

Heraeus Cryofuge 8500i (Thermo Scientific, Germany) ดวยรอบปนหนักที่มีความเร็วรอบตางๆ ดังนี้ 3,920 (เปนความเร็วรอ

บที่ใชในปจจุบัน, 5,102g), 3,600 (4,303g), 3,500 (4,068g), 3,400 (3,838g), 3,300 (3,616g) และ 3,200 rpm (3,400g) ที่อุณหภูมิ 

22 + 2 องศาเซลเซียส นาน 4 นาที  โดยมีอัตราเรง 9 เบรก 4  และแปลผลโดยตรวจวัดปริมาณเซลลใน PC และ Fresh Plasma 

(FP) ตามหัวขอกำาหนดดังนี้  ปริมาตร  คา Platelet count  คา Leukocyte content  และ Swirling phenomenon  ผลก�รศึกษ� 

:  การเปรียบเทียบคาปริมาณเซลลใน PC และ FP ที่ไดที่ปนดวยความเร็วรอบตางๆ พบวา  คา Platelet count ใน PC จะลดลงเมื่อ

ลดความเร็วรอบ (ที่ 3,920 rpm = 93.68 + 24.63 x109, 3,600 rpm = 97.26 + 31.43 x109, 3,500 rpm = 92.32 + 21.86 x109, 

3,400 rpm = 92.20 + 24.39 x109, 3,300 rpm = 90.32 + 23.74 x109 และ 3,200 rpm = 81.88 + 26.34 x109)  สวนคา Platelet 

count ใน FP จะเพิ่มขึ้นเมื่อลดความเร็วรอบ (ที่ 3,920 rpm = 6.99 + 4.32 x109, 3,600 rpm = 9.21 + 3.95 x109, 3,500 rpm 

= 11.69 + 6.41 x109, 3,400 rpm = 11.48 + 7.35 x109, 3,300 rpm = 10.62 + 6.02 x109 และที่ 3,200 rpm = 12.36 + 6.94 

x109)  สำาหรับคา Swirling phenomenon ในวันที่ 2 ของ PC พบวา  การลดความเร็วรอบทำาใหคา Swirling phenomenon ดีขึ้น  

โดยมีรอยละของ Swirling phenomenon score 5+ ที่ 3920 rpm = 94.44, 3,600 rpm = 97.22, 3,500 rpm = 98.61, 3,400 

rpm = 98.61, 3,300 rpm = 100 และ 3,200 rpm = 100  สรุป :  จากการศึกษาทดลอง พบวา  ความเร็วรอบในการปนหนักที่

เหมาะสมในการปนแยก PRP ดวยเครื่องปนแยกฯ Heraeus Cryofuge 8500i เพื่อเตรียม PC คือ ที่ความเร็วรอบ 3,500 rpm  ซึ่ง

ใหคา Platelet count เทากับ 92.32 + 21.86x109 (รอยละการผานเกณฑของคา Platelet count คิดเปน 95.83)  มีรอยละการผาน

เกณฑของ Swirling phenomenon คิดเปน 100  และมีรอยละของ Swirling phenomenon score 5+ คิดเปน 98.61 (71/72 

ยูนิต)  และ FP ที่ไดมีปริมาตรอยูในเกณฑ  และมีรอยละการผานเกณฑของปริมาตร FP คิดเปน 100 
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คือ  Swirling phenomenon  ซึ่งแสดงถึงความสามารถมีชีวิต 

อยู (Viability) ของเกล็ดโลหิต  เพราะเมื่อเวลาผานไป จะมีการ 

กระตุนเกล็ดโลหิตใหเกิด storage lesion  ทำาใหรูปรางเกล็ดโลหิต

เปลี่ยนจาก discoid เปน sphere, dendrite และ balloon  เกล็ด

โลหิตที่มีรูปราง discoid เทานั้น จะไหลเวียนในถุงเปน streaming 

appearance  ซึ่งสามารถใชสำาหรับตรวจกรองคุณภาพเกล็ดโลหิต

จำานวนมาก (Large scale quality control)3  เกล็ดโลหิตที่มีรูปราง 

sphere, dendrite และ balloon  ซึ่งมีปริมาณ ATP ลดลงจะไมไหล

เวียน4  เกล็ดโลหิตที่มีรูปราง discoid มีความสัมพันธกับ in vivo 

viability5  จากการเตรียมสวนประกอบโลหิตประเภทเกล็ดโลหิต 

(PC และ Pooled Leukocyte Poor Platelet Concentrates : 

LPPC) ของฝายพลาสมาและแปรรูปโลหิต ศูนยบริการโลหิตแหง

ชาติ พบวา ตั้งแตป 2550 – 2551 มีสถิติการทิ้งสวนประกอบโลหิต

ที่มี Swirling ต่ำาหรือไมมีเลย ณ วันที่ 2 ภายหลังการเจาะเก็บ 

(เปนวันที่ทางฝายฯ จะนำาสวนประกอบโลหิตที่เตรียมไดสงไปยัง

หนวยจายโลหิต  ฝายคัดกรอง จายโลหิตและผลิตภัณฑ  เพื่อ

นำาไปเตรียมจายใหแกโรงพยาบาลทั่วประเทศ) คิดเปนของ PC 

รอยละ 4.38 และ 3.25 ตามลำาดับ  และของ LPPC คิดเปน 

รอยละ 0.21 และ 0.00 ตามลำาดับ6  จะเห็นวา รอยละ การทิ้ง 

PC สูงกวา LPPC  ซึ่งเกิดไดจากหลายปจจัย2  และปจจัยหนึ่งที่

อาจสงผลกระทบ คือ ความเร็วรอบในการปน  เนื่องจากวิธีการ 

เตรียม LPPC มีความแตกตางจากการเตรียม PC ในเรื่องการปน

แยกดวยเครื่องปนแยกสวนประกอบโลหิตชนิดควบคุมอุณหภูมิ 

Heraeus Cryofuge 8500i (Thermo Scientific, Germany)  โดย

- ในการเตรียม PC ของศูนยบริการโลหิตแหงชาติ ใช

•	 การปนเบาใชความเร็วรอบ 2,590 rpm (2,227g) นาน 

4 นาที อุณหภูมิ 22 + 2OC มีอัตราเรง 9 และเบรก 4  

เพื่อแยกเปน RBCs และ PRP  แลวนำา PRP ไปปนดวย

•	 การปนหนักใชความเร็วรอบ 3,920 rpm (5,102g) 

นาน 6 นาที อุณหภูมิ 22 + 2OC มีอัตราเรง 9 และ

เบรก 4  เพื่อแยกเปน PC และ FP

- ในการเตรียม LPPC ของศูนยบริการโลหิตแหงชาติ ใช

•	 การปนหนักใชความเร็วรอบ 3,920 rpm (5,102g) นาน 

10 นาที อุณหภูมิ 22 + 2OC มีอัตราเรง 9 และเบรก 

6  เพื่อแยกเปน RBCs, Buffy coat และ FP  จาก

นั้นนำา Buffy coat ทิ้งไวขามคืน  แลวนำา Buffy coat 

และพลาสมามารวมกันแลวนำาไปปนดวย

•	 การปนเบาใชความเร็วรอบ 2,420 rpm (1,945g) นาน 

4 นาที อุณหภูมิ 22 + 2OC มีอัตราเรง 9 และเบรก 

4  เพื่อบีบแยกเปน PRP (ซึ่งคือ LPPC) และเม็ด

โลหิตขาว (WBC) 

สาเหตุจากการพบ Swirling phenomenon ต่ำาหรือไมมีเลย

ใน PC สูงกวา LPPC  อันนาจะเกิดจากอิทธิพลของความเร็วรอบ

ในการปนที่หนักไปในการเตรียม PC  ทางคณะผูวิจัยจึงไดทำาการ

ศึกษาหาความเร็วรอบในการปนสำาหรับการปนหนักที่เหมาะสมใน

การปน PRP เพื่อเตรียม PC  ที่ทำาใหลดปริมาณการทิ้ง PC ที่เกิด

จากสาเหตุมี Swirling phenomenon ต่ำาหรือไมมีเลย  

            

วัตถุประสงค

เพื่อศึกษาหาความเร็วรอบในการปนหนักที่เหมาะสมในการปน 

PRP ที่เตรียมจากถุงชนิด Triple ที่ผลิตโดยศูนยบริการโลหิตแหง

ชาติ  สภากาชาดไทย ดวยเครื่องปนแยกฯ Heraeus Cryofuge 

8500i  เพื่อเตรียม PC ที่มีคุณสมบัติตรงตามมาตรฐานกำาหนด

ของ Council of Europe7  และลดปริมาณการทิ้ง PC ที่เกิดจาก

สาเหตุมี Swirling phenomenon ต่ำา หรือไมมีเลย    

วัสดุและวิธีการ

ทำาการศึกษาในโลหิตรวมจำานวนทั้งสิ้น 432 ยูนิต ที่ถูกสงมา

จากหนวยเคลื่อนที่เพื่อนำามาเตรียมเปน PC ณ ฝายพลาสมาและ

แปรรูปโลหิต  ศูนยบริการโลหิตแหงชาติ  ซึ่งไดทำาการศึกษาและ

รวบรวมขอมูลตั้งแตวันที่ 23 กุมภาพันธ 2552 ถึง 28 เมษายน 

2552  โดย

-  คัดเลือกโลหิตรวมที่มีปริมาตรที่รวมน้ำายากันโลหิตแข็งตัว

อยูระหวาง 468 – 558 mL  เปนโลหิตที่เจาะเก็บในถุง

ชนิด Triple ขนาด 450 mL ที่ผลิตโดยศูนยบริการโลหิต

แหงชาติ  และมีอุณหภูมิระหวาง 20 – 24OC  

- นำามาปนแยกโดยใชเครื่องปนแยกฯ Heraeus Cryofuge 

8500i ดวยความเร็วรอบในการปนเบาที่ 2,590 rpm (2,227g) 

นาน 4 นาที อุณหภูมิ 22 + 2OC มีอัตราเรง 9 และเบรก 

4  เพื่อเตรียมเปน PRP  

- นำา PRP มาตรวจสอบ Swirling phenomenon กอนนำา

มาปนแยกดวยความเร็วรอบในการปนหนักอีกครั้ง  โดย

ความเร็วรอบในการปนหนักที่ใชจะแตกตางๆ กัน ไดแก  

ที่ความเร็วรอบ 3,920, 3,600, 3,500, 3,400, 3,300 และ 

3,200 rpm นาน 4 นาที อุณหภูมิ 22 + 2OC มีอัตราเรง 

9 และเบรก 4  โดยแตละความเร็วรอบมีจำานวนตัวอยาง 

72 ยูนิต  แลวจึงแยกเปน PC และ FP  

- เก็บตัวอยาง FP ที่เตรียมไดดวยระบบปด (Closed system) 

โดยใชสายปลองที่ทำาการรูดสายและผสมใหเปนเนื้อเดียวกัน  

ทำาการรูดสายและผสมทั้งหมด 3 ครั้ง  เพื่อใหเปนตัวแทน

ตัวอยางในถุงสำาหรับนำาไปตรวจวัดปริมาณเซลลดวยเครื่อง

ตรวจนับเซลลอัตโนมัติ (Sysmex XS x 1000i, Kobe, 
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Japan) แลวนำาไปแชแข็ง  สวน PC ใหวางไวที่อุณหภูม ิ

หองนานประมาณ 1–1.5 ชั่วโมง  แลวจึงนำาไปเขยาตอใน

ตูเก็บและเขยาเกล็ดโลหิต (Helmer PC2200i & PF96h, 

Indiana, USA) ที่อุณหภูมิ 20–24OC  

- เก็บตัวอยาง PC ในวันที่ 2 โดยใชวิธีเดียวกับการเก็บตัวอยาง

ใน FP  เพื่อนำาไปตรวจวัดปริมาณเซลล  พรอมทั้งตรวจ

สอบ Swirling phenomenon ดวยสายตา  โดยใหคะแนน

ความแรงของ Swirling ที่มองเห็น  ทำาไดโดยจับขั้วบน

และกนของถุงเก็บเกล็ดโลหิตสองไวหนาแหลงกำาเนิดแสง  

เขยาบริเวณกนถุงเก็บเกล็ดโลหิตเบาๆ แลวสังเกตการณไหล

เวียนของเกล็ดโลหิตในถุง  โดยใหคะแนนความแรงของ 

swirling ที่มองเห็น (คะแนน 5+ = Swirl แรงที่สุด, 3+ 

= ปานกลาง, 1+ = นอย และ 0 = ไมเห็น Swirl เลย)

- เมื่อทำาการตรวจวัดคาตางๆ เรียบรอยแลว  ถุงที่มีคาผาน

เกณฑมาตรฐานจะถูกนำาสงไปยังหนวยจายโลหิต  ฝายคัด

กรอง จายโลหิตและผลิตภัณฑ  เพื่อทำาการจายสวนประกอบ

โลหิตไปยังโรงพยาบาลตอไป

เกณฑการทดสอบ

 1. เกณฑคุณสมบัติของ PC ที่ไดมาตรฐาน7  เปนไปตามหัว

ขอ ดังนี้

- ปริมาตรตองอยูระหวาง 40 – 70 mL และตองผาน

เกณฑเปนจำานวนรอยละ 100 ของจำานวนถุงที่ตรวจ

- ปริมาณเกล็ดโลหิต (Platelet count) ตองมากกวา 

60 x 109/ถุง  และตองผานเกณฑเปนจำานวนรอยละ 

90 ของจำานวนถุงที่ตรวจ

- ปริมาณเม็ดโลหิตขาว (Leukocyte content) ตองนอย 

กวา 0.2 x 109/ถุง  และตองผานเกณฑเปนจำานวน

รอยละ 90 ของจำานวนถุงที่ตรวจ

- Swirling phenomenon ตองมีคะแนนมากกวา 3+  

และตองผานเกณฑเปนจำานวนรอยละ 90 ของจำานวน

ถุงที่ตรวจ

 2. เกณฑคุณสมบัติของ FP ที่ไดมาตรฐาน6 ตองมีปริมาตร

มากกวาหรือเทากับ 150 mL  และตองผานเกณฑเปนจำานวน 

รอยละ 100 ของจำานวนถุงที่ตรวจ

ผลการทดลอง

 ในการทดลองปนแยก PRP ที่ความเร็วรอบตางๆ ผลการทดลอง

ดังแสดงในตารางที่ 1 พบวา  เมื่อลดความเร็วรอบในการปนหนัก

ลง  

- คา Swirling phenomenon จะดีขึ้น  รอยละของ Swirling 

phenomenon score 5+ ที่ความเร็วรอบเดิมที่ใชเตรียม PC คือ  

ที่ 3,920 rpm คิดเปนรอยละ 94.44  และเมื่อลดความเร็วรอบใน

การปนหนักลงที่ 3,300 rpm  รอยละของ Swirling phenomenon 

score 5+ คิดเปนรอยละ 100  

- คา Platelet count เฉลี่ยใน PC จะลดลง  สวนคา 

Leukocyte content เฉลี่ยในแตละความเร็วรอบมีคาแตกตาง 

กันเล็กนอย  ซึ่งทุกความเร็วรอบมีรอยละการผานเกณฑของคา 

Leukocyte content เฉลี่ยคิดเปน 100  ยกเวนที่ความเร็วรอบ 

3,400 rpm คิดเปนรอยละ 98.61  ถึงแมคา Platelet count 

เฉลี่ยจะลดลงเนื่องจากการลดความเร็วรอบในการปน  แตคา 

Platelet count เฉลี่ยที่วัดไดยังอยูในเกณฑมาตรฐานที่กำาหนด 

คือ  ที่ความเร็วรอบ 3,200 rpm มีคา Platelet count เฉลี่ย 

81.88 + 26.34 x109  แตรอยละการผานเกณฑของคา Platelet 

count ไมผานเกณฑ (รอยละ 81.94)  

- คา Platelet count เฉลี่ยใน FP ดังแสดงในตารางที่ 2 

พบวา จะมีคาเพิ่มขึ้น  โดยที่ความเร็วรอบเดิมที่ใช (3,920 rpm) 

จะมีคา Platelet count เฉลี่ย เปน 6.99 + 4.32 x109  และที่

ความเร็วรอบต่ำาที่สุด คือ ที่ 3,200 rpm มีคา Platelet count 

เฉลี่ย 12.36 + 6.94 x109  และรอยละการผานเกณฑของปริมาตร 

FP เริ่มไมผานเกณฑ (รอยละ 98.61) ตั้งแตความเร็วรอบที่ 3,400 

rpm เปนตนไป

วิจารณและสรุป

ปจจัยที่สงผลกระทบตอ Swirling phenomenon ของเกล็ด

โลหิต  นอกจากความเร็วรอบในการปนจะมีผลแลว  ยังมีปจจัย

อื่นๆ อีก ไดแก  ปริมาณเกล็ดโลหิตเริ่มตนของผูบริจาค  อุณหภูมิ  

ระยะเวลาที่ใชในการเตรียมและการเก็บรักษา  เปนตน  ซึ่งในการ 

เตรียมสวนประกอบโลหิต  ปจจัยใดที่มีผลกระทบตอคุณภาพและ

สามารถควบคุมไดจะทำาการควบคุมปจจัยตางๆ เหลานี้  เพื่อให 

สวนประกอบ โลหิต ที่เตรียมไดมีคุณภาพที่ดีและลดการทิ้งเนื่องจาก

ไมไดมาตรฐานตามเกณฑที่กำาหนด  ในการศึกษานี้ เกณฑมาตร-

ฐานที่ใชเปนเกณฑมาตรฐานของศูนยบริการโลหิตแหงชาติ ที่

ตั้งขึ้น  โดยยึดตามเกณฑมาตรฐานของยุโรป  ซึ่งไมไดกำาหนด

เกณฑปริมาตรเม็ดโลหิตแดง (RBC contaminate) ใน PC ไว7 

เหมือนกับเกณฑมาตรฐานของอเมริกา1  จึงไมมีการรายงานผล

ปริมาณเม็ดโลหิตแดงใน PC  และในการออกแบบการศึกษาที่ปรับ

เปลี่ยนเฉพาะความเร็วรอบในการปน  โดยยังคงตัวแปรอื่นๆ ที่

เปนองคประกอบในการปนแยกไวเหมือนเดิม  เพื่อดูผลการทดลอง

ที่เกิดขึ้นซึ่งเปนผลอันเนื่องมาจากอิทธิพลของความเร็วรอบใน

การปนเพียงปจจัยเดียว  จากผลการทดลองจะเห็นวา  ความเร็ว 
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ตารางที่2 Composition parameters in FP with various speeds of heavy spin

Parameters
Speeds(rpm)

3920(5102g) 3600(4303g) 3500(4068g) 3400(3838g) 3300(3616g) 3200(3400g)

Number of Sample (units) 72 72 72 72 72 72

Volume (mL)

- Mean + SD 200.75+21.28 197.89+19.72 199.10+19.10 198.80+21.28 191.82+18.14 199.24+21.75

- Minimum 158.5 154.8 152.9 147.5 148.3 139.5

- Maximum 241.6 236.6 239.9 242.3 238.8 242.0

% Passed of Volume 100 100 100 98.61 (71/72) 98.61 (71/72) 98.61 (71/72)

Platelet count / unit (x109) 6.99+4.32 9.21+3.95 11.69+6.41 11.48+7.35 10.62+6.02 12.36+6.94

Leukocyte content / unit  (x109) 0.01+0.01 0.03+0.02 0.03+0.01 0.02+0.01 0.01+0.01 0.01+0.01

ตารางที่1 Swirling phenomenon and other parameters in PC at Day 2 with various speeds of heavy sp

Parameters
Speeds(rpm)

3920(5102g) 3600(4303g) 3500(4068g) 3400(3838g) 3300(3616g) 3200(3400g)

Number of sample (units) 72 72 72 72 72 72

% Passed of swirling 98.61 (71/72) 100 100 100 100 100

- Swirling score 5+ (units) 68 (94.44%) 70 (97.22%) 71 (98.61%) 71 (98.61%) 72 (100%) 72 (100%)

- Swirling score 3+ (units) 3 (4.17%) 2 (2.78%) 1 (1.39%) 1 (1.39%) - -

- Swirling score 1+ (units) 1 (1.39%) - - - - -

Volume (mL)

- Mean + SD 59.64 + 1.42 59.02 + 1.64 59.50 + 1.79 60.10 + 1.56 59.47 + 1.97 59.23 + 2.23

- Minimum 55.2 55.1 54.5 56.9 55.5 52.8

- Maximum 63.5 62.9 64.1 60.4 64.9 64.3

% Passed of Volume 100 100 100 100 100 100

Platelet count / unit (x109) 93.68 + 24.63 97.26 + 31.43 92.32 + 21.86 92.20 + 24.39 90.32 + 23.74 81.88 + 26.34

% Passed of platelet count 95.83 (69/72) 91.67 (66/72) 95.83 (69/72) 93.06 (67/72) 91.67 (66/72) 81.94 (59/72)

Leukocyte content / unit (x109) 0.03 + 0.02 0.06 + 0.03 0.05 + 0.03 0.05 + 0.04 0.04 + 0.04 0.04 + 0.03

% Passed of leukocyte content 100 100 100 100 98.61 (71/72) 100

รอบที่ไมสามารถนำามาใชในการพิจารณาเปรียบเทียบ คือ  ที่ 3,400, 

3,300 และ 3,200 rpm  เนื่องจากที่ความเร็วรอบ 3,400 และ 3,300 

rpm มีรอยละการผานเกณฑของปริมาตร FP ไมผานเกณฑ  และ

ที่ความเร็วรอบ 3,200 rpm มีรอยละการผานเกณฑของ Platelet 

count และรอยละการผานเกณฑของปริมาตร FP ไมผานเกณฑ  

และเมื่อพิจารณาความเร็วรอบที่เหลือ คือ ที่ 3,920, 3,600 และ 

3,500 rpm พบวา  ที่ความเร็วรอบ 3,600 และ 3,500 rpm มี 

รอยละการผานเกณฑของ Swirling phenomenon ดีกวาที่ความเร็ว

รอบ 3,920 rpm  และเมื่อเปรียบเทียบระหวางความเร็วรอบที่ 

3,600 และ 3,500 rpm  แมวาที่ความเร็วรอบ 3,600 rpm จะ

มีคา Platelet count เฉลี่ยมากกวาที่ความเร็วรอบ 3,500 rpm  

แตเมื่อพิจารณารอยละการผานเกณฑของ Platelet count และ
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รอยละของ Swirling phenomenon score 5+ ที่ความเร็ว

รอบ 3,500 rpm จะมีคาดีกวาที่ความเร็วรอบ 3,600 rpm  ดัง

นั้น  ความเร็วรอบที่ 3,500 rpm จึงเปนความเร็วรอบที่เหมาะ

สมที่สุดที่จะใชในการปนแยก PRP เพื่อเตรียม PC  เนื่องจาก

พิจารณาคาตางๆ ที่ทำาการตรวจทั้งหมดมีคาผานเกณฑทุกคาและ

อยูในระดับที่ดีมากกวาความเร็วรอบอื่นๆ  อันไดแก  รอยละการ

ผานเกณฑของ Swirling phenomenon คิดเปน 100  และม ี

รอยละของ Swirling phenomenon score 5+ คิดเปน 98.61 

(71/72 ยูนิต)  คา Platelet count เทากับ 92.32 + 21.86x109 

(รอยละการผานเกณฑของคา Platelet count คิดเปน 95.83  ซึ่ง

มีคาเทากับการใชความเร็วรอบที่ 3920 rpm เดิมที่ใชอยู)    และ 

FP ที่ไดมีปริมาตรอยูในเกณฑ  และมีรอยละการผานเกณฑของ

ปริมาตร FP คิดเปน 100 
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Abstract : Objective : This study aimed to investigate the speed in heavy spin for Platelet Rich Plasma (PRP) 

for preparing Platelet Concentrates (PC) in order to decrease discarded PC caused by swirling phenomenon. 

Material and Method : Various centrifugation speeds for PRP for preparing PC were set as; 3,920 rpm (5,102g), 

3,600 rpm (4,303g), 3,500 rpm (4,068g), 3,400 rpm (3,838g), 3,300 rpm (3,616g) and 3,200 rpm (3,400g), at 22 + 2°C 

for 4 minutes, with acceleration of 9 and deceleration of 4 by using refrigerated centrifuge (Heraeus Cryofuge 

8500i, Thermo Scientific, Germany).  After centrifugation, the amount of cells in Fresh Plasma (FP) and PC were 

assessed using volume testing, platelet count, leukocyte content, and swirling test.  Results : The results showed 

that platelet count in PC were decreased while platelet count in FP were increased when centrifugation speed 

decreased.  On the second day of PC storage, the better score of swirling phenomenon was found on unit preparing 

by decreasing speed.  The percentage of swirling phenomenon score 5+ at 3,920 rpm was 94.44, 3,600 rpm was 

97.22, 3,500 rpm was 98.61, 3,400 rpm was 98.61, 3,300 rpm was 100, and 3,200 rpm was 100.  Conclusion : This 

study was found that the optimum speed for separating PRP for preparing PC is 3,500 rpm at 22 + 2°C for 4 

minutes, with acceleration of 9 and deceleration of 4 by using Heraeus Cryofuge 8500i giving plate count in PC 

of about 92.32 + 21.86 x109 (% passed = 95.83), % passed of swirling phenomenon = 100, % swirling phenomenon 

score 5+ = 98.6 (71/72 units), FP volume in limit, and % passed of FP = 100. 
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