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Blood culture
BacT/ALERT® คือขวดสําหรับเพาะเลี้ยงเชื้อในกระแสโลหิต ซึ่งเป็ นผลิตภัณฑ์ของบริ ษทั Biomerieux ใช้
สําหรับตรวจผูป้ ่ วยที่สงสัยว่าจะมีการติดเชื้อในกระแสโลหิ ต ซึ่ งอาจเป็ น เชื้ อแบคทีเรี ย หรื อเชื้อราโดยเก็บสิ่ งส่ งตรวจจาก
หอผูป้ ่ วยแล้วนํามาส่ งยังห้องปฏิบตั ิการทางจุลชีววิทยา ซึ่ งจะบรรจุลงในเครื่ องซึ่ งจะบ่มเพาะให้เชื้อเจริ ญเติบโตในขวด
แล้วตรวจวิเคราะห์วา่ มีเชื้อหรื อไม่โดยอัตโนมัติ เนื่องจากเชื้อแบคทีเรี ย และเชื้อราในกระแสเลือดมักจะพบได้ในปริ มาณ
น้อยมาก ระบบของเครื่ องตรวจวิเคราะห์ อัตโนมัติจึงออกแบบมาให้มีความไวสู งต่อการตรวจหาเชื้อโรคที่มีปริ มาณน้อย
มากได้ ซึ่ งหมายถึงว่าแม้แต่เชื้อโรคเพียงเล็กน้อยบนผิวหนังผูป้ ่ วยที่ติดเข้ามาในขณะเจาะเลือดก็มีโอกาสทําให้เกิดผล
บวกปลอมในการตรวจ Blood Culture ได้ ดังนั้นผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องทั้งห้อง ปฏิบตั ิการ พยาบาลหรื อผูเ้ จาะเก็บตัวอย่าง
เลือดจําเป็ นต้องหาวิธีการตรวจสอบว่าผลบวกที่เกิดขึ้นนั้นเป็ นผลมาจากการติดเชื้อในกระแสเลือดจริ งๆ หรื อเกิดจากการ
ปนเปื้ อนในขั้นตอนการเจาะเก็บตัวอย่างเลือด
การปนเปื้ อนในการตรวจ Blood Culture นั้น เป็ นปั ญหาที่พบได้ทว่ั ไปและพบมากถึง 50% ของผลบวกจากการ
ตรวจ Blood Culture ในห้องปฏิบตั ิการบางแห่ง(1) จึงเป็ นผลให้เกิดความซับซ้อนมากขึ้นในการรักษาและนําไปสู่ การใช้
ยาปฏิชีวนะอย่างไม่เหมาะสมเกิดขึ้นได้ ซึ่ งเป็ นสาเหตุอย่างมีนยั สําคัญของการสู ญเปล่าของทรัพยากร และการเกิดผล
ข้างเคียงอันเกิดจากการใช้ยาปฏิชีวนะโดยไม่จาํ เป็ น รวมถึงเกิดการดื้อยาขึ้นด้วย(2)
เพื่อที่จะลดความเสี่ ยงจากการปนเปื้ อนของเชื้อโรค เทคนิคการเจาะเก็บตัวอย่างเลือดที่ถูกต้องในภาวะวิกฤตเช่นนี้จึงมี
ความสําคัญยิง่ ในบริ เวณที่จะเจาะเก็บตัวอย่างเลือดต้องมีการทําความสะอาดอย่างทัว่ ถึงตามขั้นตอนที่กาํ หนดไว้อย่าง
เคร่ งครัด ฝาจุกด้านบนของขวดควรมีการทําความสะอาดด้วย alcohol แล้วรอให้แห้งสนิทจึงจะทําการเจาะเก็บตัวอย่าง
เลือด ส่ วนอุปกรณ์เจาะเก็บตัวอย่างเลือดที่ท่านรู ้จกั กันดีก็คือ ชุดเจาะเลือดแบบ Safety Blood Collection Set ผลิตภัณฑ์
ของบริ ษทั Greiner Bio One สามารถลดความเสี่ ยงจากการปนเปื้ อนได้
ท่านสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก United Kingdom’s Department of Health, Saving Life Guidelines(3) ปี
2007 และHealth Protection Agency National Standard Method for the Investigation of Blood Cultures (BSOP 37)(4)
คําจํากัดความ
Bacteraemia มีการพบเชื้อแบคทีเรี ย ในกระแสเลือด
Continuous Bacteraemia มีการพบเชื้อแบคทีเรี ย ในกระแสเลือดอยูต่ ลอดเวลา
Intermittent Bacteraemia มีการพบเชื้อแบคทีเรี ย ในกระแสเลือดในบางช่วงเวลาที่ต่างกัน
Fungaemia มีการพบเชื้อรา ในกระแสเลือด
Aerobe Bacteria เชื้อแบคทีเรี ยที่ตอ้ งการออกซิ เจนในการดํารงชีพ
CLSI Guidelines
Drawing a Blood Culture
การตรวจ Blood Culture จะได้ขอ้ มูลวิกฤตที่สาํ คัญ ซึ่ งมีผลต่อการรักษา และทํานายอาการของโรคในผูป้ ่ วยได้
ส่ วนใหญ่ของ Blood Culture จะเจาะเก็บตัวอย่างเลือดจากหลอดเลือดดํา ตามมาตรฐาน CLSI แนะนําให้เจาะเก็บตัวอย่าง
เลือดจากหลอดเลือดดําของแขนส่ วนบน ในการเก็บตัวอย่างเลือดสําหรับการตรวจ Blood Culture ส่ วนใหญ่โดยทัว่ ไป
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การเก็บสิ่ งส่ งตรวจจากหลอดเลือดแดง หรื อบริ เวณส่ วนล่างของแขนหรื อ ขา อาจเพิ่มความเสี่ ยงในการบาดเจ็บของผูป้ ่ วย
และการปนเปื้ อนได้ง่าย สิ่ งส่ งตรวจที่เจาะจากสายให้น้ าํ เกลือก็มีความเสี่ ยงต่อการปนเปื้ อนได้ จึงต้องปฏิบตั ิอย่างถูกต้อง
ตามขั้นตอนที่กาํ หนดอย่างเคร่ งครัด ในคู่มือการใช้งานจากผูผ้ ลิต หากเป็ นไปได้ควรมีการเก็บตัวอย่างเลือดก่อนที่จะให้
ยาปฏิชีวนะ
ตัวอย่างเลือดจาก Blood culture ที่ไม่เหมาะสมได้แก่ การเจาะเก็บตัวอย่างเลือดลงในขวดไม่ถึงระดับที่กาํ หนด การเก็บ
ตัวอย่างเลือดเพียงขวดเดียว หรื อการเก็บตัวอย่างเลือดเฉพาะขวดสําหรับ Aerobic หรื อเฉพาะขวด Anaerobic อย่างใด
อย่างหนึ่งเท่านั้น
Disinfection
เพื่อเป็ นการลดความเสี่ ยงจากการปนเปื้ อนของเชื้อโรคที่มีอยูต่ ามธรรมชาติบนผิวหนัง จึงต้องทําความสะอาดด้วยนํ้ายา
ฆ่าเชื้อที่เหมาะสมในบริ เวณที่จะเจาะเก็บตัวอย่างเลือดจากหลอดเลือดดํา ควรใช้เทคนิ คในการทําให้ปราศจากเชื้ อในทุก
ขั้นตอน อย่างเข้มงวด ห้องปฏิบตั ิการแต่ละแห่งควรมีนโยบายที่ช้ ีแจงอย่างละเอียดของเทคนิคในการเจาะเก็บตัวอย่าง
เลือดสําหรับ Blood culture เพื่อลดการปนเปื้ อนจากเชื้ อโรคบนผิวหนังให้เหลือน้อยที่สุด และมีกระบวนการที่เป็ น
มาตรฐานในการประเมินว่ามีการปนเปื้ อนเกิดขึ้นอยูใ่ นอัตราเท่าไร
Transportation Specimen to the Laboratory
CLSI แนะนําให้รีบส่ งขวด Blood culture ไปห้องปฏิบตั ิการหลังจากเจาะเก็บตัวอย่างเลือดแล้วภายใน 2 ชัว่ โมง ไม่
แนะนําให้เก็บขวด Blood culture ไว้ที่อุณหภูมิห้องนานเกินกว่า 2 ชัว่ โมง นอกจากนี้ ไม่ควรนําขวด Blood culture ที่ได้
เจาะเก็บตัวอย่างเลือดแล้วไปแช่ในตูเ้ ย็นเพราะเชื้ อโรคบางชนิดอาจตายได้
References:

[1] Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI). Principles and Procedures for Blood Cultures; Approved Guidline. MA47-A.
Vol. 27 No. 17
[2] Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI). Procedures for the Collection of Diagnostic Blood Specimens by Venipuncture;
Approved Standard – Sixth Edition. H03-A6. Vol. 27 No. 26
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ขั้นตอนในการเก็บตัวอย่ างเลือดด้ วยขวด Blood Culture
1. จับ holder ที่มีเข็มด้านในให้แน่นแล้วกดลงไปบนฝาขวด ให้เข็ม
ภายในแทงผ่านจุกขวด Blood cultureลงไป
หมายเหตุ: หากใช้ขวดทั้งชนิดเชื้อแบบ Aerobic และ เชื้อแบบAnaerobic
ให้เก็บตัวอย่างเลือดจากขวดสําหรับเชื้อแบบ Aerobic ก่อน แล้วจึงตาม
ด้วยขวดสําหรับ Anaerobic
2. เมื่อได้ปริ มาณเลือดตามระดับที่ตอ้ งการแล้ว ให้ดึงขวด Blood
Culture ออกจาก Holder หากต้องการเก็บตัวอย่างเลือดเพิ่มอีก
ด้วยหลอดเก็บเลือดระบบสุ ญญากาศ ให้เก็บเลือดด้วยหลอด
Vacuette เป็ นลําดับถัดไป
3. เมื่อเก็บตัวอย่างเลือดได้ครบถ้วนตามที่ตอ้ งการแล้ว ให้ทิ้งชุดเข็มเจาะเลือดพร้อม
holder ลงในกระป๋ องทิ้งเข็มที่เหมาะสมตามนโยบายของแต่ละหน่วยงาน

FAQs
1. ควรเก็บอย่างเลือดปริ มาณมากน้อยเท่าไร
ตอบ เนื่องจากทั้ง Health Protection Agency(2010) และ CLSI Guidelines(2007) แนะนําให้เก็บตัวอย่างเลือดสําหรับ
Blood Culture ครั้งละอย่างน้อย 2 ชุด ชุดละ 2 ขวด ในแต่ละครั้ง ยิง่ เก็บตัวอย่างเลือดปริ มาณมากเท่าใดก็ยงิ่ มีโอกาส
พบเชื้อแบคทีเรี ยในเลือดมากขึ้นเท่านั้น ซึ่ งจะเป็ นข้อมูลที่มีประโยชน์ในการวินิจฉัยว่าผลบวกที่เกิดจากการติดเชื้ อ
ในกระแสเลือดจริ ง หรื อเกิดจากการปนเปื้ อนของเชื้อโรคบนผิวหนังที่เกิดขึ้นในขณะเจาะเก็บตัวอย่างเลือด สําหรับ
ขวด BacT/ALERT นั้นปริ มาณตัวอย่างเลือดที่ตอ้ งการเก็บคือ 10ml. สําหรับขวดของผูใ้ หญ่ ส่ วนขวดสําหรับเก็บ
ตัวอย่างเลือดจากเด็ก ต้องการเลือด 4ml.
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2. ทําไมต้องเก็บตัวอย่างเลือดถึง 2 ขวด
ตอบ ใน 1 ชุดสําหรับ Blood Culture ของผูใ้ หญ่ จะประกอบด้วยขวดออกแบบมาเพื่อให้เชื้อแบคทีเรี ยชนิด Aerobic,
Anaerobic และ Facultative anaerobic สามารถเติบโตได้ ดังนั้นในชุด 2 ขวดจึงสามารถครอบคลุมชนิ ดของเชื้อก่อ
โรคในมนุษย์ได้อย่างกว่างขวางมากที่สุด การที่แนะนําให้ใช้ 2 ชุด จากทั้ง 2 ขวด ขวดละ 10ml. จึงเป็ นการประกันได้
ว่าจะเก็บตัวอย่างเลือดได้ตามปริ มาณที่ถูกต้องในการตรวจ Blood Culture หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถศึกษา
ได้จากเอกสารอ้างอิง ที่ 6,7,8,9,10
3. ปริ มาณตัวอย่างเลือดน้อยที่สุดเท่าไร จึงจะเพียงพอในการทดสอบ
ตอบ ขวด BacT/ALERT ไม่ได้กาํ หนดปริ มาณเลือดขั้นตํ่าไว้ แต่ระบบของเครื่ องสามารถตรวจพบได้แม้จะใช้
ตัวอย่างเลือดเพียงหยดเดียว อย่างไรก็ตาม ยิง่ ใช้ตวั อย่างเลือดปริ มาณมากเท่าใด ก็ยงิ่ มีโอกาสที่จะพบเชื้ อได้มาก
เท่านั้น
4. การเก็บสิ่ งส่ งตรวจจากผูป้ ่ วยเด็กทําอย่างไร
ตอบ บริ ษทั BioMerieux ได้พฒั นาผลิตภัณฑ์สาํ หรับตรวจตัวอย่างเลือดจากเด็ก ซึ่ งเป็ นขวดที่ออกแบบมาเพื่อให้
สามารถพบเชื้อก่อโรคได้มากที่สุด โดยใช้ตวั อย่างเลือดน้อยที่สุดได้ ซึ่ งขวดชนิดนี้จะเหมาะสําหรับเชื้ อโรคแบบ
Aerobic และมีงานวิจยั ที่บ่งชี้วา่ เชื้อแบคทีเรี ยในกระแสเลือดชนิด Anaerobic พบน้อยมากในผูป้ ่ วยเด็ก ส่ วนปริ มาณ
ตัวอย่างเลือดในการเจาะเลือดจากเด็กขึ้นอยูก่ บั นํ้าหนักของเด็ก แต่ดงั ที่กล่าวมาแล้วว่า ยิง่ ใช้ปริ มาณตัวอย่างเลือดมาก
ก็ยงิ่ มีโอกาสพบเชื้อก่อโรคได้มากเช่นกัน โปรดศึกษาจากเอกสารอ้างอิงเพิ่มเติม(11,12)
5. ลําดับการเก็บตัวอย่างเลือดของขวด Blood culture เรี ยงลําดับอย่างไร
ตอบ ถ้าใช้ Winged blood collection set ควรเริ่ มด้วยขวดเก็บตัวอย่างเลือดสําหรับเชื้อแบบ Aerobic เพื่อหลีกเลี่ยง
การที่อากาศภายในท่อของ Winged Blood collection set ไปมีผลกระทบต่อการเติบโตของเชื้ อแบคทีเรี ยชนิด
Anaerobic โปรดศึกษาเพิ่มเติมจากคู่มือการใช้งาน BacT/ALERT (13)
6. สุ ญญากาศในขวดจะสามารถเก็บตัวอย่างเลือดได้ตามปริ มาตรที่กาํ หนดหรื อไม่
ตอบ เนื่องจากสุ ญญากาศภายในขวด จะไม่คงที่ข้ ึนอยูก่ บั อายุการเก็บหลังจากผลิต ดังนั้นประเด็นสําคัญจึงอยูท่ ี่ผทู ้ ี่
เจาะเก็บตัวอย่างเลือดต้องคอยสังเกตดูวา่ ปริ มาณเลือดไหลเข้าสู่ ขวดมากน้อยเท่าใด
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การปั่นแยกเลือดและนํ้าเหลืองเพือ่ ให้ ได้ สิ่งส่ งตรวจที่เหมาะสม
เมื่อเราต้องการตรวจวิเคราะห์เลือด เราจะเจาะเก็บตัวอย่างเลือดแล้วนํามาปั่ นแยก serum หรื อ plasma ออกจาก
เซลเม็ดเลือด เพื่อนํามาวิเคราะห์ ในกรณี ที่ตอ้ งการเก็บตัวอย่างเลือดไว้นานๆ หรื อมีปัจจัยที่ทาํ ให้สารไม่คงตัว หรื อ
ต้องการแช่เย็นหรื อแช่แข็งตัวอย่างของ serum หรื อ plasma เราจําเป็ นต้องแยกเม็ดเลือดออกมาก่อนด้วยวิธีการปั่ น
ตกตะกอน
เครื่ องปั่ นใช้หลักการตกตะกอน โดยอาศัยอัตราเร่ งของแรงสู่ ศูนย์กลางเพื่อทําให้เม็ดเลือดเคลื่อนที่แนวเดียวกับ
รัศมีออกจากจุดศูนย์กลาง ซึ่ ง plasma หรื อ serum ซึ่งเบากว่าจะเคลื่อนมาอยูด่ า้ นบนของหลอดส่ วนเซลเม็ดเลือดจะ
เคลื่อนไปอยูด่ า้ นล่างของหลอดเนื่องจากมีความหนาแน่นมากกว่า
หากใช้หลอดเก็บตัวอย่างเลือดที่มี gel เป็ นตัวกั้น โดย gel ซึ่ งมีความถ่วงจําเพาะหน่วยเป็ น g/cm3 ซึ่ งอยูร่ ะหว่าง
ความถ่วงจําเพาะของเม็ดเลือดและ serum หรื อ plasma
Gel ที่ก้ นั เหล่านี้จะมีความเสถียรมากกว่าเมื่อปั่นหลอดตัวอย่างเลือดที่มี gel นี้ดว้ ยหัวปั่ นเหวีย่ งแบบ Swing-out Rotor
มากกว่าการปั่ นด้วยหัวปั่ นแบบ Fixed-angle Rotor และควรปั่ นด้วยอุณหภูมิต่าํ เพราะการปั่นในที่อุณหภูมิสูงอาจทําให้
เกิดผลผลเสี ยต่อคุณสมบัติทางกายภาพของ gel ทําให้ มีผลต่อความหนืดของเนื้อ gel และอาจมีของเหลวอื่นเข้าไปแทรก
ในเนื้อ gel ทําให้ไม่สามารถกั้นระหว่างนํ้าเลือดกับเม็ดเลือดได้ อุณหภูมิที่เหมาะสมที่สุดคืออุณหภูมิระหว่าง 15-24oC
หมายเหตุ สิ่ งส่ งตรวจที่เก็บด้วยหลอดที่มี gel ควรปั่ นภายใน 2 ชัว่ โมงหลังจากเจาะเลือด หากปล่อยให้น้ าํ เลือดสัมผัสเม็ด
เลือดนานๆ อาจทําให้ผลการวิเคราะห์ผิดพลาดได้ และไม่แนะนําให้ป่ันซํ้าเป็ นครั้งที่สอง
นอกจากเรื่ องคําแนะนําต่างๆเกี่ยวกับวิธีการปั่ นเลือดแล้ว ยังมีเรื่ องความแตกต่างในเรื่ องการเคลื่อนที่ของ gel ใน
สภาวะของ serum กับ plasma โดยก่อนที่ gel จะจัดเรี ยงกันเพื่อกั้นระหว่าง นํ้าเลือดกับเม็ดเลือด คือ ในสภาพของ
plasma เม็ดเลือด และ platelet จะเคลื่อนแทรกผ่านเนื้อ gel ลงไป ส่ วนกรณี ของ serum ก้อน clot blood จะเคลื่อนออก
ด้านข้างของหลอดผ่านด้านข้างของ gel ดังรู ป
Plasma

Dr. Sirid Griebenow

Serum

sirid.griebenow@gbo.com

BIP News

ฉบับที่ 1

ปี 2555

หน้ า

8

คําจํากัดความ
Centripetal force แรงสู่ ศูนย์กลางเป็ นแรงที่เคลื่อนที่เข้าสู่ จุด
ศูนย์กลาง
Centrifugal force แรงหนีศูนย์กลาง เป็ นแรงเคลื่อนที่ในทิศออกจาก
จุดศูนย์กลาง ตั้งฉากกับการเคลื่อนที่ของวัตถุที่เคลื่อนไปรอบจุด
ศูนย์กลาง
RCF = relative centrifugal force, เรี ยกว่า g-force, เป็ นคําที่แสดงถึง
แรงที่ทาํ ให้วตั ถุมีการเคลื่อนที่ออกไปจากจุดศูนย์กลาง
RPM = revolutions per minute, คือความเร็ วรอบของ Rotor ในการหมุนต่อนาที ซึ่งมีปัจจัยที่เป็ นตัวแปรหลายปั จจัย
ควรใช้เครื่ องปั่ นเหวีย่ งแบบไหน
ให้หอ้ งปฏิบตั ิการโดยทัว่ ไปนิยมใช้ เครื่ องปั่นอยู่ 2 แบบคือหัวปั่ นแนวราบแบบ swing-out และ fixed angle
Rotor โดยหัวปั่ นแบบ swing-out rotor นั้นในภาวะที่อยูน่ ่ิงหลอดจะอยูใ่ นแนวตั้ง แต่ในขณะปั่นหลอดจะอยูใ่ นแนวราบ
ขนานกับพื้น ส่ วนแบบ fixed angle rotor หลอดจะอยูใ่ นช่องที่ไม่สามารถเปลี่ยนมุมได้ซ่ ึ งควรใช้เมื่อต้องการปั่ นแยก
ตะกอนแบบรวดเร็ วสําหรับสารละลายที่มีอนุภาคตะกอนขนาดเล็ก ประการสําคัญในการปั่ นทุกครั้งต้องใส่ หลอดให้อยู่
ในสภาวะสมดุลเสมอ
การทําให้มีความสมดุลคือหลอดที่อยูต่ รงข้ามกันต้องมีน้ าํ หนักเท่ากันนัน่ หมายถึงหลอดขนาดเท่ากันและมี
ปริ มาตรและความหนาแน่นของเหลวภายในหลอดเท่ากัน โดยทัว่ ไปห้องปฏิบตั ิการส่ วนใหญ่จะใช้น้ าํ เป็ นในหลอดตรง
ข้ามเพื่อปรับสมดุล
Source: Linn., J., Clinical Laboratory Science - The Basics, Maple-Vil Book
ในกรณี ที่เร่ งรี บ
ถ้าสิ่ งส่ งตรวจ plasma หากระยะเวลาในการปั่นเหวีย่ งสั้นเกินไป หรื อตั้งความเร็ วในการปั่ นไม่ถึงแรงเหวีย่ ง
RCF ที่กาํ หนดอาจทําให้ platelet ตกตะกอนไม่สมบูรณ์ อาจจะมีผลทําให้เกิดค่าผิดพลาดของ potassium, LDH, acid
phosphatase และ inorganic phosphate ที่อยูใ่ น platelet ปนอยูใ่ นพลาสมาได้
ส่ วนสิ่ งส่ งตรวจที่เป็ น serum ต้องรอให้ clot อย่างสมบูรณ์ก่อน จึงนําไปปั่ นได้ ไม่เช่นนั้นจะเกิดกระบวนการ
clot ภายหลังการปั่นเกิดขึ้นและมีผลทําให้ค่าของการตรวจวัดผิดพลาดได้ นอกจากนี้การเกิด fibrinใน serum อาจจะทําให้
ระบบท่อของเครื่ องวิเคราะห์อตั โนมัติ อุดตันได้
Sources: Guder, W. (2010) Samples: From the Patient to the Laboratory. The impact of preanalytical variables on the
quality of laboratory results. Git Verlag.
Download http://www.pall.com/main/Medical/Blood-Separation-and-Centrifugation-52896.page on 17.10.2011
Eva Steindl eva.steindl@gbo.com
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TROUBLE SHOOTER
การตรวจสอบระหว่ างปฏิบัติงาน
-ความถูกต้องของความเร็ วรอบของเครื่ อง
ปั่นเหวีย่ ง (ต้องเป็ นแรง g = rcf ไม่ใช่
ความเร็ วรอบ rpm)
-ต้องแยกเม็ดเลือดออกจากนํ้าเหลืองภายใน 2
ชัว่ โมง
-ต้องวางหลอดเลือดในแนวตั้งตรงอย่างน้อย
30 นาทีหลังจากเจาะ
-อุณหภูมิระหว่างการปั่ นเลือดควรอยูท่ ี่ 1524oC
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สาเหตุ
แรง g เป็ นค่าจากการคํานวณ g= 1.118 x 10-5 x r x (rpm)2

เพื่อให้ผลการตรวจวิเคราะห์ถูกต้อง แนะนําให้ปั่นแยกเม็ดเลือดกับ
นํ้าเหลือง โดยเร็ วที่สุดเท่าที่เป็ นไปได้
เพื่อให้เลือด clot อย่างสมบูรณ์ก่อนนําไปปั่น เป็ นการป้ องกันการเกิด
ไฟบริ น เนื่ องมาจากการ clot ที่เกิดขึ้นหลังจากการปั่ น
หากปั่นหลอดเลือดที่มี gel อุณหภูมิ ตํ่ากว่า 15 oC จะทําให้ gel ไม่
เคลื่อนที่ข้ ึนมา หากปั่นที่อุณหภูมิสูงเกินไป จะเกิดปั ญหาความหนืดของ
เนื้อ gel
-ห้ามปั่นเลือดในหลอดทีมี gel มากกว่า 1 ครั้ง การปั่นซํ้าจะทําให้เศษชิ้นส่ วนของเม็ดเลือดขึ้นมาปนเปื้ อนในนํ้าเหลือง
-ควรปั่ นด้วยหัวปั่ นแบบ 90oSwing out Rotor เพื่อให้ผวิ หน้าของตะกอนราบเรี ยบเป็ นมุมฉากกับผนังหลอดเลือด
-gel เป็ นเนื้ อเดียวกันไม่แตกหรื อมีฟองอากาศ หากต้องการปั่ นแยกซี รั่มเพื่อเก็บไว้ ควรตรวจสอบด้วยสายตาว่าเนื้ อgel
รวมเป็ นเนื้ อเดียวกันอย่างเหมาะสม
-ต้องวางหลอดเลือดที่เก็บไว้ในแนวตั้งตรง หากเป็ นหลอดที่ไม่มี gel ต้องเก็บหลอดเลือดในแนวตั้งตรงโดยฝาจุกอยู่
จนกว่าจะนํามาตรวจวิเคราะห์
ด้านบน เพื่อป้ องกันเม็ดเลือดผสมกับนํ้าเหลือง
Melanie Schimpl

melanie.schimpl@gbo.com
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