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วาร สาร โลหิต วิทยาฯ เลม ที่ 13/2 บท บรรณาธิการ
เสนอ เรือ่ง บทบาท ของ การ ทดสอบ ความ ชาํนาญ ทาง หอง
ปฏบิตั ิการ ทาง การ แพทย โดยดร. ปนดัดา ซลิวา รกัษา
การ แทน ผูอาํนวยการ สาํนกั มาตรฐาน หอง ปฏบิตั ิการ เปน
หนวยงาน ที ่รบั ผดิ ชอบ งาน ดาน นี้ ของ โรงพยาบาล สงักดั
กระทรวง สาธารณสุข ซึ่ง เปน โรงพยาบาล สวน ใหญ ของ
ประเทศ เปน การ เสนอ แนว คดิ การ ปฏบิตั ิและ การ นาํ ไป ใช
ประโยชน ของ การ ทดสอบ ความ ชาํนาญ ทาง หอง ปฏบิตั ิการ
ทาง การ แพทย ได อยาง นา สนใจ

นิพนธ ตน ฉบับ เรื่อง Development of a Solid
Phase  Microplate Antiglobulin Test for Detec-
tion  of Red Blood Cell Antibodies ของ นางสาว
ทัศนีย  สกุล ดํารงคพานิช และ คณะ เปน รายงาน การ
พัฒนาการ ตรวจ red cell antibodies ดวย เทคนิค
solid phase microplate antiglobulin test ซึง่ เหมาะ
กบั งาน การ ตรวจ โลหติ ใน ผู บรจิาค เพราะ สามารถ ตรวจ ได
ครั้ง ละ จํานวน มาก เปน การ สะดวก ประหยัด เวลา และ
คาใชจาย อกี ทัง้ ยงั ม ีความ ไว สงู ดวย

พาหะ โรค ตับ อักเสบ จาก ไวรัส ซี เปน ปญหา ที่ พบ อยู
เสมอ ใน กลุม ผู บริจาค โลหิต บุคลากร ทาง ธนาคาร เลือด
จาํเปน ตอง ม ีความ รู ความ เขาใจ บทความ ฟน วชิา เรือ่ง โรค
ตับ อักเสบ จาก ไวรัส ซี ซึ่ง เขียน โดย รอง ศาสตราจารย
นายแพทย ธีระพิรัช วิสุทธิ์ จะ ให ความ รู ความ เขาใจ ใน
เรือ่ง นี ้เปน อยาง ดี

ยอ วาร สาร 2 เรื่อง เสนอ โดยแพทยหญิง  จุฑาทิพย
ฟอง ศรัณย คือ เรื่อง Transfusion Related Acute
Lung Injury : Epidemiology and a Prospective
Analysis  of Etiologic Factors และ เรื่อง  Fre-
quency  and Duration of Plasma CMV Viremia
in  SeroconvertingBloodDonors and Recipients
ทําให สามารถ อธิบาย ถึง ปจจัย ที่ ทําให เกิด TRALI ใน
ผูปวย  หลงั รบั สวน ประกอบ โลหติ และ โอกาส การ ตดิเชือ้
CMV  จาก การ ไดรบั สวน ประกอบ โลหติ แม มี seronega-
tive  หรอื ที ่ได ขจดั เมด็ โลหติ ขาว ออก แลว ดวย การ กรอง

พมิล เชีย่ว ศลิป
บรรณาธิการ
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 วาร สาร โลหติ วทิยา ฉบบั นี ้เปน ฉบบั ที่  2  ของ ป   2546
ซึง่ ม ีพฒันาการ ใน แง ความ ตรง ตอ เวลา มาก ขึน้   ซึง่ หาก ทาง
กอง บรรณาธิการ ไดรับ ความ รวมมือ จาก ทาน สมาชิก ใน
การ สง บทความ   ความ สามารถ ใน การ ผลิต วาร สาร ให มี
คณุคา และ ตรง ตอ เวลา ก ็จะ ม ีมาก ขึน้ ตาม ลาํดบั

ใน ฉบบั นี ้จะ ม ีบท บรรณาธกิาร ของ ตวั ผม เอง เกีย่ว กบั
neuroblastoma   ซึ่ง เปน มะเร็ง ที่ พบ บอย ใน เด็ก โดย มี
รายงาน ผูปวย โรค นี ้ใน ฉบบั หนึง่ ราย โดย  นายแพทย บญุชู
พงศธนา กุล และ คณะ เปน ผูปวย   congenital bilat-
eral    neuroblastomaที ่มา ดวย ตบัวาย  รายงาน ผูปวย
อกี หนึง่ ราย เปน ของ แพทยหญงิ จติ ต ิมา ศริจิรีะชยั และ
คณะ เกีย่ว กบั  hypereosinophilic  syndrome

นพินธ ตน ฉบบั ใน เลม นี ้จะ เปน ของ แพทยหญงิ รชั นศิ
พร วภิา ว ี และ คณะ เกีย่ว กบั การ ใช erythropoietin ใน
การ รกัษา senile anemia ขณะ ที ่บทความ ฟน วชิา เปน

ของ นายแพทย อาทติย องั กานนท เกีย่ว กบั ความ รู เรือ่ง
graft versus host disease และ ยอ วาร สาร เปน ของ
แพทยหญงิ เนาวรตัน ศร ีสวสัดิ์ เกีย่ว กบั ภาวะ แทรก ซอน
ใน การ ปลกู ถาย ไข กระดกู เดก็ hepatic venoocclusive
disease

คะแนน CME สําหรับ ผู นิพนธ บทความ และ ผูสง
คําตอบ CME มา ที่ กอง บรรณาธิการ สําหรับ วาร สาร 4
ฉบับ  ป 2545 ทาง กอง บรรณาธิการ ได ดําเนิน การ ขอ
CME credit ให ทกุ ทาน เรยีบรอย แลว กรณุา ตรวจ เชค็ ได
ที่ website ของ CME หวงั ไดรบั ความ สนใจ จาก ทาน ใน
การ รวม กจิกรรม CME นี ้ตอไป

ปญญา เสกสรรค
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