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PlasmaFractionation คือการแยกสวนของโปรตีนแตละชนิด

ในพลาสมาออกมาใชสำาหรับการรักษาโรคตางๆ

วิธีการแยกสวนของพลาสมาโปรตีน มี 2 วิธี ไดแก

1. การตกตะกอนดวยแอลกอฮอลเย็น (cold ethanol protein 

precipitate)

2. วิธีแลกเปลี่ยนไอออนของสาร (Ion exchange column 

chromatography)

การตกตะกอนดวยแอลกอฮอลเย็น (cold ethanol protein

precipitate)

ใชวิธีของ Cohn โดย Edwin J. Cohn ตั้งแตป 1946 เปนการ 

สกัด (extract) และเตรียม albumin จาก blood plasma สมัย

สงครามโลกครั้งที่ 2 ซึ่งนำามาใชกับการรักษาทหารที่บาดเจ็บใน

สงครามและคนที่เสียเลือดไปจำานวนมาก และเปนวิธีพื้นฐานที่

สวนใหญใชในการทำา plasma fractionation มาจนถึงปจจุบัน

ป 1995 The Gerlough method ไดมีความพยายาม modify 

วิธีของ Cohn ใหมีตนทุนลดลง โดยลดปริมาณของ ethanol ใน

การตกตะกอนลง จากรอยละ 40 มาใชรอยละ 20 ซึ่งจะไดตะกอน

ของ fraction II fraction III fraction IV และ fraction V รวม

กัน แตไมนิยมใชในทางอุตสาหกรรมเพราะมีความบริสุทธิ์ต่ำา

ป 1957 The Hink method เปนวิธีที่ใหได fraction IV 

รวมกับ fraction V ซึ่งได yield มากขึ้น แตมีความบริสุทธิ์เพียง 

85% เทานั้น

The Halford method เปนวิธีที่คลายกับ The Hink method 

ซึ่งรวม fraction IV และ fraction V ไวดวยกัน แตถึงแมวาจะ

ได yield ของ albumin มากกวา แตก็มีความบริสุทธิ์ต่ำา

Kistler and Nitschmann เปนวิธีที่ไดความบริสุทธิ์มากขึ้น

แต yield จะลดลง ซึ่งคลายกับวิธีของ Cohn แตการตกตะกอน 

fraction II และ fraction III ใช 19% ethanol ที่ pH 5.85 

และคลายคลึงกับวิธีของ Gerlough and Halford โดยการตก

ตะกอน fraction IV ใช 40% ethanol ที่ pH 5.85 อุณหภูมิ 

-8OC และใช 40% ethanol pH 4.8 อุณหภูมิ -8OC ในการตก

ตะกอน fraction V

ป 1979 Hao ใช ethanol ที่มีความเขมขนสูงขึ้นในการตก

ตะกอน fraction ตางๆ ซึ่งทำาใหไดความบริสุทธิ์สูงถึง 98% 

แตทำาใหได yield นอย เนื่องจากจะขึ้นอยูกับความซับซอนของ

กระบวนการตกตะกอน

กระบวนการผลิตดวยวิธีการตกตะกอนดวยแอลกอฮอลเย็น

เกี่ยวของกับหลายปจจัย ไดแก pH ethanol concentration 

บทความฟนวิชา

วิธีการผลิตผลิตภัณฑพลาสมา(MethodsofPlasmaFractionation)

อรุณรัตนจันทนขจรฟุง
ศูนยบริการโลหิตแหงชาติ สภากาชาดไทย

ตารางที่1 สภาวะของการตกตะกอนดวยวิธี Cohn’s method

Fraction FractionI FractionII FractionIII FractionIV FractionV

%Ethanol 8 25 18 40 40

PH 7.2 6.9 5.2 5.8 4.8

Temperature (OC) - 3 - 5 - 5 - 5 - 5

%Protein fraction 5.1 3 3 3 1

ตารางที่2 สภาวะของการตกตะกอนดวยวิธี Kistler and Nitschmann method

Fraction FractionII+III FractionIV FractionV

%Ethanol 19% 40% 40%

pH 5.85 5.85 4.8

Temperature (OC) - 3 - 8 - 8
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อุณหภูมิ ionic strength และ protein concentration

การตกตะกอนดวยวิธีพื้นฐานของ Cohn และดัดแปลงโดย

ใชวิธีของ Kistler and Nitschmann จะเริ่มดวยการนำาพลาสมา

ที่ผานการตรวจทางหองปฏิบัติการตางๆ ตามมาตรฐานการตรวจที่

กำาหนดมารวมกันใหไดตามปริมาณที่ตองการผลิต แลวนำาไปตก

ตะกอนโปรตีน fraction I ซึ่งเปน fibrinogen และ cryoglobulin 

อื่นๆ ดวย 8% ethanol pH 7.2±0.2 ที่อุณหภูมิ -3OC แลวนำา

มาปนแยกดวยเครื่องปนรอบสูง (17,000 รอบ/นาที) เพื่อแยก

เอาตะกอนของ fraction I ออก จากนั้นนำา supernatant I มา

ตกตะกอนเอา fraction II + III ออกดวย 19% ethanol pH 

5.85±0.05 ที่อุณหภูมิ – 5 OC แลวปนแยกเอา fraction II + III ออก

ดวยเครื่องปนรอบสูง ซึ่งตะกอน fraction II + III จะใชสำาหรับ

การเตรียม Immunoglobulin จากนั้นก็นำาเอา supernatant 

II + III มาตกตะกอน fraction IV ดวย 40% ethanol ที่ pH 

5.85 ±0.05 อุณหภูมิ -6OC นำามาปนดวยเครื่องปนรอบสูง แยกเอา

ตะกอน fraction IV ออกเพื่อนำาไปทำา plasma protein solution 

ตอไป จากนั้นนำา supernatant IV มาตกตะกอน fraction V ดวย 

40% ethanol อีกครั้ง ที่ pH 4.8±0.05 อุณหภูมิ -8OC กอนนำา

มาปนแยกเอาตะกอน fraction V ออกดวยเครื่องปนรอบสูง ซึ่ง

ตะกอน fraction V จะนำาไปผลิตเปน albumin

นำาตะกอนของ fraction V มาละลายน้ำาทำาเปน suspension 

แลวนำามากรองใหใสดวยเครื่องกรอง depth filter จากนั้น adjust 

pH ของ solution ที่กรองแลวใหได pH 7.0±0.1 นำามาทำา 

diafiltration เพื่อลางเอา alcohol โปรตีนที่ไมตองการ และแรธาตุ

ตางๆ เชน โซเดียม เปนตน ดวยเครื่อง molecular filtration หรือ 

ultrafiltration จากนั้น concentrate protein ใหไดตามตองการ 

คือ 20% หรือ 25% เติม Sodium caprylate* เปน stabilizer 

แลวนำามา adjust pH อีกครั้ง ใหได pH 7.0±0.1 แลวนำามากรอง

ดวย sterile filter 0.22 um บรรจุลงในขวด ขวดละ 50 mL จาก 

นั้นปดจุกยางและฝาครอบอะลูมิเนียม นำาไป pasteurization** 

ใน water bath 60OC เปนเวลา 10 ชั่วโมง เพื่อฆาเชื้อไวรัสตางๆ 

(viral inactivation) จากนั้น incubate ที่ 37OC ใน incubator 

นาน 2 สัปดาห เพื่อดูวาเชื้อโรคเกิดขึ้นหรือไม และนำามาติดฉลาก 

บรรจุลงกลอง พรอมสงตัวอยางไปทำาการวิเคราะหตามมาตรฐาน

ของตำารับยาหรือองคการอนามัยโลก

* Sodium Caprylate ที่เติมลงไปเปน stabilizer จะปองกัน 

albumin ระหวางที่ไดรับความรอนที่ 70 OC  ปจจุบันการทำา 

plasma fractionation มักจะใช Sodium Caprylate เปน 

stabilizer เพียงตัวเดียวเทานั้น ซึ่งเดิมเคยเติมทั้ง Sodium 

Caprylate และ Tryptophan

** การ pasteurization จะทำาหลังจากบรรจุลงในขวดแลว ทั้งนี้

เพื่อความสะดวกและเพื่อปองกันการ contamination หรือจะ 

pasteurize กอนนำาไปบรรจุลงในขวดก็ได ในบางครั้งพบวา

มีตะกอนเล็กๆ หลัง pasteurize ขึ้นอยูกับปจจัยระหวางการ

ผลิต 5 ขอ ดังที่กลาวมาแลว

ขอดีและขอเสียของการตกตะกอนโปรตีนดวยวิธีของ Cohn

ขอด ี 1. ทำางาย ประหยัด และเปนพื้นฐานสวนใหญในการ

   ทำา plasma fractionation

   2. toxicity ต่ำา

   3. ไมคอยมี bacteria contamination

ขอเสีย 1. การใช alcohol ที่มี concentration สูง จะทำาให

   เกิดการ เสื่อมสลายของโปรตีนไดงาย แตจะลด

   ลงไดถามีอุณหภูมิต่ำา -3OC หรือ -7OC ในระหวาง

   การทำา fractionation

  2. process ทั้งหมดจะตองทำาในหองเย็นหรือ

   การใชเครื่องทำาความเย็นชวย เพื่อปองกันการ

   เสื่อมสลาย  ของโปรตีน จึงไมสะดวกในการ

   ปฏิบัติงาน

  3. fraction V ซึ่งเปน albumin ตองขจัดเอา alcohol 

   ออก

  4. ethanol เปนสารที่สามารถติดไฟได

ขั้นตอนการตกตะกอนโปรตีนดวยKistler and Nitschmann 

method มีลำาดับตามแผนภูมิ ที่ 1

ขั้นตอนพื้นฐานในการเตรียม albumin เปนไปตามแผนภูมิ ที่ 2

 ขั้นตอนพื้นฐานในการเตรียม immunoglobulin เปนไปตาม 

แผนภูมิ ที่ 3

ตารางที่3 สภาวะของการตกตะกอนดวยวิธี Hao method

Fraction FractionII+III FractionI+II+III+IV FractionV

%Ethanol 42% 40% 40%

pH 5.8 5.4 to 7.0 4.8

Temperature (OC) - 5 - 3 to - 7 - 10
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แผนภูมิที่1  ขั้นตอนการตกตะกอนโปรตีนดวยKistler and Nitschmann method

Plasma

8% ethanol

pH: 7.2 ± 0.2

temperature: –3OC

Supernatant I Precipitate I

19% ethanol

pH: 5.85 ± 0.05

temperature: –5OC

Supernatant II + III Precipitate II + III

40% ethanol

pH: 5.85 ± 0.05

temperature: – 6OC

นำ�ไปเตรียม Immunoglobulin

Supernatant IV Precipitate IV

40% ethanol

pH: 4.8 ± 0.05

temperature: –8OC

Supernatant V Precipitate V

นำ�ไปเตรียม Albumin
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แผนภูมิที่2  ขั้นตอนพื้นฐานในการเตรียม albumin

Precipitate V

dissolved in WFI

Suspension

Filtration

adjust pH 7.0

with 0.1 N NaOH

Desalting by Ultrafiltration

Concentration by Ultrafiltration

Filtration

- add stabilizer

- adjust pH 7.0 with 0.1 N NaOH

Pasteurization 60OC (10 hrs.)

Incubation 37OC 2 weeks

Quality Control Labeling + Packing
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แผนภูมิที่3  ขั้นตอนพื้นฐานในการเตรียม immunoglobulin

Precipitate II + III

Suspension

pH: 4.80 ± 0.05

temperature: 2 ำC

 12% ethanol

pH: 5.10 ± 0.05

temperature: - 5 ำC

 Supernatant IIA Precipitate IIA

30% ethanol

pH: 7.0 ± 0.05

temperature: - 6 ำC 

Supernatant IIC Precipitate IIC

dissolved in WFI

Suspension

Filtration or Ultra – filtration

Lyophilization

add stabillzer

Filtration

Filling

Quality Control Labeling + Packing
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วิธีแลกเปลี่ยนไอออน(Ionexchangecolumnchromatography)

(แผนภูมิที่4)

การใชวิธี chromatography ถือเปนทางเลือกที่ใชแทน Cohn 

method เนื่องจากจะได albumin ที่มีความบริสุทธิ์มากขึ้น ซึ่ง

วิธีนี้เริ่มใชกันตั้งแตตนทศวรรษที่ 1980 แตไมเปนที่แพรหลาย 

เนื่องจากขาดเครื่องมือสำาหรับการผลิตแบบ large scale แมวา

จะทำาให albumin ที่ไดมีความบริสุทธิ์กวาก็ตาม

วิธีนี้เปนวิธีผสมระหวาง ethanol กับ chromatography เพื่อ

แยก albumin และ immunoglobulin ให บริสุทธิ์ถึง 100% และ

จำานวนที่แยกไดก็มีปริมาณมาก โดยแบงออกเปน 2 ขั้นตอน คือ

ขั้นตอนที่ 1  แยกเอาสวนที่ไมตองการออก และตกตะกอน

    ดวย alcohol

ขั้นตอนที่ 2  แยกดวยวิธี chromatography

นำาพลาสมาสดแชแข็งมาละลายที่อุณหภูมิ 4OC แลวนำามาปน

แยกเอา cryo ออก จากนั้นนำาพลาสมาที่แยก cryoprecipitate 

ออกแลวมาแยกเอา Factor IX complex ออกดวยสาร Sephadex 

A - 50 จากนั้นก็นำาพลาสมาที่เหลือมาปรับ pH ใหได 5.2 และ

ปนผสมคางคืนที่อุณหภูมิ 4OC เพื่อตกตะกอน euglobulin ออก

รุงขึ้นนำามาปนแยก euglobulin ออกดวยเครื่องปนรอบสูง แลวนำา 

supernatant มากรองใหใส ปรับ pH ใหได 5.85± 0.05 เติม ethanol 

ลงไปใหได 20% ที่อุณหภูมิ -6OC เพื่อตกตะกอน fraction II + III

ซึ่งจะนำาไปแยกเอา albumin และ immunoglobulin โดยวิธี 

chromatography ตอไป

วิธี chromatography นี้มีผูนำาไปใชมากเนื่องจากได protein 

ชนิดอื่นๆ ซึ่งสามารถใชรักษาโรคทางพันธุกรรม โรคที่โลหิตไหล

ไมหยุด โรคขาดโปรตีนพลาสมา เชน Factor IX deficiency 

เปนตน นอกจากนี้ยังเปนวิธีที่สามารถทำาลายไวรัส หรือ inactivate 

virus ได 100% โดยในป 1980 เริ่มมีการพัฒนาการผลิตใหเปน 

large scale ขึ้นดวย

ขอดี 1. protein ไมเสื่อมสลาย

  2. มีความบริสุทธิ์สูง

ขอเสีย 1. มีโอกาสเสี่ยงตอการปนเปอนของไพโรเจน เนื่องจาก

   กระบวนการผลิตอยูในอุณหภูมิหองเปนเวลา

   หลายวัน

  2. ราคาแพง

  3. ทำา large scale คอนขางลำาบาก

อยางไรก็ตามมีบางวิธีที่สามารถแยกไดทั้ง albumin immuno-

globulin และ coagulation factors ตางๆ โดยใชวิธี chromato-

graphy เดี่ยวๆ

การทำา plasma fractionation ดวยวิธีของ Cohn และวิธี 

chromatography ตางก็ตองผานขั้นตอนการทำา viral inactivation 

ซึ่งตองขึ้นกับชนิดของผลิตภัณฑแตละชนิด เชน การผลิต albumin 

และ IMIG ดวย Cohn method ไดรับการยอมรับมานานกวา 40 ป 

วามีความปลอดภัยจากเชื้อไวรัส โดยการทำา viral inactivation 

ใน albumin จะตอง pasteurize ดวยความรอนที่ 60OC เปนเวลา 

10 ชั่วโมง สวนการ inactivation ไวรัสใน IMIG นั้นยังไมทราบ

กลไกแนชัด ในขณะที่การตกตะกอนโปรตีนดวย Cohn method 

เดี่ยวๆ นั้นก็อาจไมสามารถ inactivate virus ได จำาเปนตองอาศัย

การเพิ่มขั้นตอนพิเศษรวมดวย ดังเชนการเตรียม IVIG เปนตน

กลาวโดยสรุป การทำา plasma fractionation ดวยวิธี Cohn 

method ซึ่งมีขอดีคือ ทำางายและสะดวก สวนวิธี chromato-

graphy ก็มีขอดีคือ สามารถแยกสวนประกอบที่มีความบริสุทธิ์

สูงและเตรียม plasma protein ไดหลายชนิด แตผลิตเปน large 

scale ไดยาก อยางไรก็ตามทั้งสองวิธีก็ยังตองผานขั้นตอนการทำา 

viral inactivation ดวย
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แผนภูมิที่4  วิธี Chromatography

 

DEDE Spherrodex 

QMA Spherosil 

CM Spherodix 

Albumin 

Trisacryl GF OS LS 

DEAE Trisacryl LS 

IgG 

Cryoprecipitation Cryoprecipitate 
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ขอควรพิจารณา

I. การทำาplasmafractionationที่มีคุณภาพและใหไดGMP

1. Source of raw material plasma

 พลาสมาที่จะนำามาผลิตเปนผลิต plasma fractionation 

(PF) จะตองเตรียมจาก blood components ที่ไดมาตรฐานตาม

ขอกำาหนดและผานการตรวจสอบ infectious markers ของ WHO, 

AABB หรือ European council 

2. Water supply

 น้ำาที่ใชในการทำา PF จะตองเปน pyrogen free distilled 

water (PFW) เทานั้น 

น้ำาเปนปจจัยสำาคัญที่สุดในกระบวนการทำา plasma fractionation 

(ตารางที่ 1, 2, 3) จะเห็นวาจะตองใช PFW เปนจำานวนมากในแตละ

ขั้นตอน จึงจำาเปนจะตองคำานวณปริมาณ PFW ใหเพียงพอกับ

กระบวนการทำา plasma fractionation เสมอทั้งนี้ขึ้นอยูกับ

ปริมาณพลาสมาที่เริ่มตนการผลิต PFW ใชมากในการ dilute 

alcohol จาก 95% เปน 8%, 19%, 25% และ 40% ตามลำาดับ ที่

ใชตองเปนน้ำาแบบ freshly prepared หรือเก็บที่อุณหภูมิ 80OC 

ตลอดเวลา  แตในการทำา plasma fractionation จะตองใชน้ำาที่

มีอุณหภูมิต่ำากวา 10OC เสมอ การ circulate น้ำาจาก tank 80OC 

ไปตามขั้นตอนแตละ process ที่ใชน้ำาต่ำากวา 10OC ตองอาศัย 

heat changer  เพื่อความเหมาะสมและสะดวกในการปฏิบัติงาน

ไดตลอดเวลา ระบบของ PFW จะตองเปนแบบ closed system 

ตลอด process เพื่อปองกันการเกิด bacterial  contamination 

ในการเตรียมน้ำา PFW ตองคำานึงถึง

- Tank capacity  ที่กลั่นไดตอชั่วโมงและในการจัดเก็บ

น้ำาที่ 80OC ตลอดเวลาเพื่อปองการ bacterial contamination

- การ circulate PFW จาก tank 80OC ผาน heat changer 

ไปยัง tank ที่เก็บน้ำา <10OC ในการ dilute alcohol และในการ

ทำา ultrafiltration (UF)

- ปริมาณน้ำาที่ตองใชลาง tanks ที่ทำา PF แตละขั้นตอน

แบบ clean in place (CIP)

3. Ethanol supply

 Ethanol เปนสารที่ไวไฟและใชปริมาณคอนขางมาก จะตอง

จัดเก็บในที่ปลอดภัย

 4. Centrifuge capacity

  การทำา plasma fractionation จะตองใชเครื่องปนแรงสูง 

(CEPA) 17,000 รอบ/นาที เปนเครื่องมือที่มีราคาแพง จำาเปนตอง

วิเคราะหใหดีวาควรใชเครื่องปนแรงสูงจำานวนกี่เครื่อง เพื่อใหพอ

ตารางที่4 Methods Used for Improving the Safety of Plasma Derivatives with Respect to Transmission of Viruses

Establishedpartitionmethods Cohn fractionation

    Chromatographic fractionation methods

     Ion exchange

     Hydrophobic chromatography

     Immunoaffinity chromatography

     Adding neutralizing antibodies

     Ultrafiltration

EstablishedInactivationmethods Heat treatments

     Heating in solution

     Heating of dry products

     Heating of dry products in steam

     Heating of dry products in organic solvent

    S/D

    Beta-propiolactone/UV

Methodsunderdevelopment Photochemical inactivation

     Several photosensitizers

    Sodium chloride

    Caprylate

    Radiation (gamma, UV)
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เหมาะกับพลาสมาที่จะนำามา process แตละครั้งตออาทิตย

 5. Tank Capacity 

  Tank ที่ใสพลาสมากับ ethanol ที่มีความเขมขนแตก 

ตางกันในแตละขั้นตอน แตละ tank ควรจะใช fixed tanks พรอม

ทั้ง stirrers และมีระบบลาง tanks แบบ clean in place (CIP)  

ขนาดของ tank ขึ้นอยูกับปริมาณพลาสมาที่จะเริ่มตนการผลิต

ตอครั้ง/อาทิตย

  ในการผลิต plasma fractionation ความเขมขนของ 

ethanol ในพลาสมา แตละขั้นตอนจะตองนำาไป centrifuge  ใน

เครื่องปนแรงสูง แตละ fraction จะผานจาก tank หนึ่งไปยังอีก 

tank หนึ่งได โดยใชเครื่อง peristaltic  pump 

  สำาหรับความเย็นของ tank อาจจะใช tank แบบ double 

jacket หรือจะใชแบบ cooling internal coil ก็ได

 6. Cooling capacity 

  การทำา plasma fractionation จะตองทำาในหองเย็นหรือถังที่

มีความเย็นหลอเลี้ยงตลอดเวลา เพื่อลด bacterial contamination 

อุณหภูมิที่ใช 4OC, -5OC, -30OC

  Tank cooling อุณหภูมิ -20OC 

Water cooling มีระบบ cooling / heat changer เพื่อ

ใหน้ำาที่เก็บไดมีอุณหภูมิต่ำากวา 10OC เพื่อเตรียม buffer ตางๆ 

และการทำา ultra filtration

น้ำาที่ใชในการลาง tank แบบ clean in place 

 7. Ultra filtration capacity

  เพื่อลางสารเคมีและแอลกอฮอลที่ปนเปอนอยูในกระบวน

การผลิตใหอยูในระดับที่ปลอดภัยแกคนไข และปองกันการเกิด 

aggregation ใน albumin

 8. Freeze dryer

  การทำา plasma fractionation บางผลิตภัณฑจะตอง

เตรียมเปนชนิดผง ซึ่งเครื่อง freeze dryer จะมีราคาแพงมาก 

จำาเปนตองอาศัยผูมีความรู ความชำานาญ ในการดูแลและติดตาม

เครื่องเปนอยางดีตลอดเวลา และจะตองอยูในหอง clean room 

ตาม GMP ที่กำาหนดไว

 9. Dispensing / Pasteurization / Incubation / Inspection 

/ Packing and Labelling

- ขวดและฝาครอบจะตองเตรียมแบบ sterile ตาม

มาตรฐานที่กำาหนดในเภสัชตำารับกอนนำามาบรรจุผลิตภัณฑ

- Water Bath ที่ใชในการ Pasteurization albumin 

ที่ 60OC 10 ชั่วโมง

- การ Incubation ที่ 37OC  2 สัปดาห

- Inspection ตรวจสอบผลิตภัณฑใหไดมาตรฐาน 

กอนการบรรจุ

- Packing & Labeling การบรรจุหีบหอ ติดฉลาก วัน

ที่ผลิต วันที่หมดอายุ รุนการผลิตและสวนประกอบที่

มีอยูในผลิตภัณฑ

 10. หอง clean rooms แตละหอง จะตองใหได GMP และ

มาตรฐานตามที่กำาหนดแตละขั้นตอนในการปฏิบัติงาน

 11. ผลิตภัณฑที่ไดจากพลาสมานั้น จะตองผานการ validation 

และผานการตรวจสอบคุณภาพกอนนำาไปใชกับคนไข

II. QualityControl

 กระบวนการผลิต plasma fractionation ทุกขั้นตอนจะตองใหได 

GMP และผานการตรวจสอบคุณภาพใหไดมาตรฐานตามเภสัชตำารับ 

พื้นที่ในการทำาplasmafractionation

Size of plasma fractionation  plant 10,000 ลิตร ใชพื้นที่ 

1,200 m2

 Local running cost    = 14-28 ลาน/ป

 Personnel requirement  = 17 คน shift workers

Products from plasma 10,000 ลิตร จะไดผลิตภัณฑดังนี้

 Purified coagulation FVIII 6,000 ขวด , 250 IU/ขวด

 FIX complex 12,500 ขวด 200 IU/ขวด 

 Normal Immunoglobulin 16,000 ขวด 2.5 g/ขวด

 Albumin 25,000 ขวด 10g/ขวด

Size of plasma fractionation  plant  100,000 ลิตร  ใชพื้นที่ 

7,000 m2

 - 3,000 m2 for manufacturing

 - 500 m2 for quality control

 - 1,500 m2 for maintenance and utilities

 - 1,700 m2 for ware housing

 - 300 m2 for production administration

Staff  จะตองไดรับการฝกอบรมอยางดี และปฏิบัติอยางเขมงวด

 - production   =  20  คน

 - engineering  =   5  คน

 - administration  =   6   คน

 - controls  =   8  คน
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