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เดมิ ม ีการ ศกึษา การ ทาํลาย เชือ้ ไวรสั  โดย ใช methyl-
ene  blue (MB) รวม กับ การ ใช photoinactivation
(PIA)  ดวย กระบวน การ MB-PIA ซึง่ พฒันา โดย ศนูย
Springe ของ สภา กาชาด เยอรมัน ( Ref. วาร สาร โลหิต
วทิยา และ เวช ศาสตร บรกิาร โลหติ ป ที่ 10 ฉบบั ที่ 4ต.ค.-
ธ.ค.  43)

ปจจุบัน บริษัท Maco pharma ได มี การ ปรับปรุง
พฒันา กระบวน การ MB-PIA ขัน้ตอน photo inactiva-
tion  โดย การ ฉาย แสง จาก แหลง กาํเนดิ แสง (Na lamp)
ผาน ถุง บรรจุ พลาสมา ทั้ง สอง ดาน ครั้ง ละ 3 ถุง เรียก
ขั้นตอน นี้ วา Maco-tronic system รวม ทั้ง เปลี่ยน
ขั้นตอน จาก การ แช แข็ง พลาสมา ใน ไนโตรเจน เหลว
(Freeze /thaw) มา เปน วธิกีาร กรอง (filtration) พลาสมา
ใน ชดุ ที ่มี MB เปน เมด็ แหง เพือ่ ให MB นี ้ละลาย ปน ไป กบั
พลาสมา ไป สู ถุง บรรจุ ซึ่ง วิธี นี้ มี ประสิทธิภาพ สูง กวา
Freeze/thaw ทาํให รกัษา คณุภาพ ของ พลาสมา ได ด ียิง่ ขึน้

การ ศกึษา ครัง้ นี ้ใช พลาสมา หมู โลหติ A ที ่ได จาก การ
ปน 40ยนูติ รวม กนั เปน ชดุ ๆ  ละ 4ยนูติ โดย แต ละ ชดุ
จะ ถูก แบง ออก ใหม เปน 4 ถุง ๆ  ละ ประมาณ 246-292
มล. นํา ทุก ถุง เก็บ ตัวอยาง แลว ทํา การ แช แข็ง รอ การ
วเิคราะห ตอไป ชดุ ที ่แบง ออก เปน 4 ถงุ ประกอบ ดวย ถงุ
แรก เปน พลาสมา ควบคมุ สวน ถงุ ที่ 2, 3, 4 พลาสมา จะ
ถูก กรอง ตาม แรง โนม ถวง ผาน แผน กรอง ขนาด 0.65
ไมโคร เมตร เปน ระยะ เวลา 10-15 นาที พรอม กบั ละลาย
เมด็ ยา anhydrous MB HCI (80  µg) ไดความ เขมขน
ประมาณ 1 ไมโครโมลาร แลว จงึ ทาํ การ photo inactiva-

tion  ดวย ระบบ Maco-tronic เปน ระยะ เวลา ประมาณ
20 นาที หลงั จาก นัน้ นาํ ทกุ ถงุ ไป แช แขง็ ใน ไนโตรเจน เหลว
เปน FFP เกบ็ ที ่อณุหภมูิ -30 Cํ ภาย ใน 7 วนั นาํ ทกุ ถงุ
thaw ที ่อณุหภมูิ 37 Cํ เกบ็ ตวัอยาง นาํ ตวัอยาง ทัง้ หมด
ตรวจ วดั คา coagulation factors (F) V, VIII, IX, XI,
fibrinogen รวม ทัง้ คา antithrombin III (ATIII), pro-
tein  C, vWf:Ag ตลอด จน ลักษณะ โครง สราง multi-
meric  ของ vwF

ผล การ ศกึษา พบ วา plasma ที ่ทาํ photo inactiva-
tion  มี คา fibrinogen, FV, FVIII, FIX, FXI ลดลง
23, 10, 26, 11 และ 13% ตาม ลําดับ สวน คา ATIII,
protein  C, vWf:Ag รวม ทั้ง vWf multimers ไม พบ
การ เปลีย่น แปลง

สรุป ผล การ ศึกษา Maco-tronic system สามารถ
ลด ระยะ เวลา การ MB-PIA เดมิ ได ประมาณ 20-30 นาที
และ ม ีการ ปรบัปรงุ ขัน้ตอน การ กาํจดั cell-associated 
virus ที ่เหลอื จาก การ ปน โดย ใช วธิี filtration แทน การ 
freeze/thaw นอก จาก นี ้ปรมิาณ coagulation factor 
ที ่ลดลง ม ีคา ไม แตก ตาง จาก การ ศกึษา ครัง้ กอน ๆ  ดงันัน้
พลาสมา ที่ ได จึง มี คุณภาพ และ ปลอดภัย ตอ ผูปวย แต
อยางไร ก็ ตาม ควร มี การ ศึกษา วาง แผน และ ติด ตาม การ
รกัษา  อยาง เหมาะสม ใน ผูปวย ตอไป
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