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White particulate matter (WPM) ถกู สงัเกต พบ
ใน ผลิตภัณฑ โลหิต แดง เขม ขน หลายยูนิต ใน เดือน
มกราคม  ป 2003 โดย บุคลากร ศูนย บริการ โลหิต สภา
กาชาด อเมรกินั รฐั แอตแลนตา กลุม ผู เชีย่วชาญ จาก หลาย
สถาบัน ทั้ง ภาค รัฐ และ เอกชน เชน American Red
Cross,  America’s Blood Centres และ US Food
and  Drug Administration (FDA) เปนตน ได รวมมอื
กนั ศกึษา และ รวบรวม ขอมลู เพือ่ หา ขอ สรปุ และ ขอ แนะนาํ
ที ่ถกู ตอง เหมาะสม เกีย่ว กบั WPM ซึง่ ม ีดงันี้

1. WPM สามารถ กาํจดั ออก ได และ ปองกนั การ เกดิ
ได ม ีรายงาน จาก ที ่ตางๆ มากมาย เกีย่ว กบั การ พบ WPM

2.  WPM สามารถ มอง เหน็ ได ดวย ตา เปลา ประกอบ
ดวย เกร็ด เลือด เปน สวน ใหญ เม็ด โลหิต ขาว ไฟบริน
และ cellular debris

3.  ชนิด ของ ถุง บรรจุ โลหิต ไม เกี่ยวของ กับ การ เกิด
WPM ไม จาํเปน ตอง เปลีย่น แปลง วธิกีาร เกบ็ รกัษา โลหติ
หรือ เปลี่ยน แปลง อุณหภูมิ ระหวาง ขั้นตอน การ ผลิต
ผลติภณัฑ โลหติ
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4.  WPM มกั พบ ได บอย ใน ผลติภณัฑ โลหติ ที ่เตรยีม
จาก การ ปน แยก โดย ใช แรง ปน เหวี่ยง สูงๆ หรือ การ ปน
หนัก (hard spin) แต ยัง ไม จําเปน ตอง เปลี่ยน วิธีการ
ทาํงาน ใด ๆ  เนือ่ง จาก ยงั ไม ม ีขอมลู สนบัสนนุ เพยีง พอ

5.  ไม มี ความ จําเปน ตอง ทํา การ ตรวจ สอบ WPM
โดย การ ด ูดวย ตา เปลา ใน ผลติภณัฑ โลหติ ทกุยนูติ

6. พบ WPM นอย มาก ใน ผลติภณัฑ โลหติ ที ่กรอง
เมด็ โลหติ ขาว ออก (leukoreduction) และ อาจ เปน ไป ได
วา เครือ่ง เกบ็ โลหติ อตัโนมตั ิจะ ไม กอ ให เกดิ WPM

7.  WPM ไม ม ีความ เสีย่ง ตอ ผูปวย แต กาํจดั ออก ได
โดย การ กรอง ดวย ชดุ ให โลหติ มาตรฐาน ที ่ใช กนั อยู โดย ทัว่
ไป ( ขนาด 140 - 170 ไมครอน)

อมัพวนั ภาค ภมู ิพงศ
ศนูย บรกิาร โลหติ แหง ชาติ สภา กาชาด ไทย
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Severe congenital neutropenia เปน ความ ผดิ ปกติ
ที ่พบ ได นอย แต เปน อนัตราย หาก ไม ไดรบั การ รกัษา ดวย G-
CSF หรือ stem cell transplantation ปจจุบัน การ รักษา
ดวย G-CSF, filgrastim หรือ lenograstim มี ผล ทําให
จาํนวน เมด็ เลอืด ขาว neutrophil เพิม่ ขึน้ การ ตดิเชือ้ bac-
teria  ลดลง พยากรณ โรค และ คณุภาพ ชวีติ ของ ผูปวย ดขีึน้
แต ยงั ไม ม ีการ ศกึษา เปรยีบ เทยีบ efficacy ของ rHuG-CSF
2 preparations ใน การ รกัษา severe congenital neutro-
penia

Carbohydrate side chains ของ hematopoietic
growth  factor ม ีผล เกีย่ว กบั stability, receptor affinity,
antigenicity และ biological activity of glycoproteins
โดย ม ีรายงาน วา biological activity and potency ของ
glycosylated  recombinant human G-CSF (rHuG-
CSF,  i.e. lenograstim) สงู กวา non-glycosylated form
(i.e. filgrastim) ม ีการ ศกึษา ใน อดตี พบ วา lenograstim มี
ผล ตอ stem cell mobilization ด ีกวา filgrastim บาง การ
ศกึษา พบ วา glycosylated preparation ไม ม ีผล ทาํให ระยะ
เวลา ที ่มี neutropenia สัน้ ลง การ เลอืก ใช glycosy-lated 
หรือ non-glycosylated preparation, efficacy and
safety ของ ทั้ง 2 preparation ยัง เปน ที่ ถกเถียง กัน ใน
ปจจบุนั การ ศกึษา นี ้ทาํ การ ศกึษา เปรยีบ เทยีบ efficacy ของ
การ ให ยา 2 ชนิด ใน equimolar doseใน ผูปวย severe
congenital neutropenia โดย G-CSF 2 preparations
ที่ นํา มา ศึกษา เปรียบ เทียบ คือ Granocyte   (lenogras-
tim,  glycosylated rHuG-CSF) และ Neupogen

(filgrastim,methionylated rHuG-CSF) ทํา การ ศึกษา
แบบ open, randomized, double crossover study เปน
เวลา นาน 60 สัปดาห แบง เปน ชวง run in period 12

สปัดาห และ ชวง ที ่ผูปวย ไดรบั ยา ทัง้ 2 ชนดิ สลบั กนั ครัง้ ละ
12 สปัดาห x 4 ครัง้ ผล การ ศกึษา พบ วา คาเฉลีย่ ของ ANC
(mean) ใน ผูปวย ที ่ไดรบั filgrastim ( 5.1 x 109/L) สงู กวา
ใน ผูปวย ที ่ไดรบั lenograstim (4.2 x 109/L) เมือ่ ให ยา ใน
equimolar dose คา มธัยฐาน  (median) ของ ANC เทากบั
5.1 x 109/L และ 3.5 x 109/L ตาม ลําดับ จาก การ ศึกษา นี้
สรุป ได วา non-glycosylated preparation มี ผล ทําให
ANC เพิม่ ขึน้ มาก กวา glycosylated preparation อยาง มี
นัย สําคัญ

การ รกัษา ดวย G-CSF ใน ผูปวย severe congenital
neutropenia  สามารถ ลด ปญหา เรือ่ง bacterial infection
โดย เฉพาะ อยาง ยิ่ง life-threatening generalized
infections อยางไร ก ็ตาม ผูปวย severe congenital neu-
tropenia  แม ไดรับ การ รักษา ดวย G-CSF ก็ ยัง พบ ปญหา
เรื่อง gingivitis และ periodontitis ได การ ศึกษา นี้ ได
ศกึษา ถงึ ผล ของ การ รกัษา ดวย glycosylated G-CSF และ
non-glycosylated G-CSF ตอ frequency of infection,
 antibiotics treatment , gingival bleeding และ
number of hospital admission ผล การ ศกึษา พบ วา ไม มี
ความ แตก ตาง ระหวาง 2 preparations

จาก การ ศกึษา นี้ สรปุ วา filgrastim และ lenograstim
มี clinical efficacy เทากนั แต การ รกัษา ดวย filgrastim
ม ีผล ทาํให ANC level เพิม่ ขึน้ มาก กวา เมือ่ ให ยา ทัง้ 2 ชนดิ
ใน equimolar dose
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