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วารสารโลหติวทิยาและเวชศาสตรบรกิารโลหติ  ปที ่ 16 ฉบบัที ่ 2 เมษายน-มถินุายน 2549

วาร สาร โลหติ วทิยาฯ เลม ที่ 16/2 เมษายน- มถินุายน
2549  โฟกัส ไป ใน เรื่อง ของ ระบบ คุณภาพ เริ่ม จาก บท
บรรณาธกิาร เรือ่ง  Inspection of in-coming product
โดย เภสชั กรน รนิทร กจิ เกรยีง ไกร กลุ หวั หนา ฝาย ผลติ ถงุ
บรรจ ุโลหติ อปุกรณ และ น้าํ ยา ศนูย บรกิาร โลหติ แหง ชาติ
ซึง่ ได ให ความ รู เกีย่ว กบั การ ตรวจ สอบ วตัถ ุดบิ กอน การ รบั
เขา  มา ใช ใน ระบบ ซึ่ง เปน จุด ที่ สําคัญ ลําดับ แรก ของ การ
ผลติ ผลติภณัฑ ตาง ๆ  ตาม ดวย การ ศกึษา วจิยั ของ เภสชักร
หญิง พิณทิรา ตันเถียร หัว หนา ฝาย ควบคุม คุณภาพ
ศนูย บรกิาร โลหติ ฯ และ คณะ  มา เสนอ ใน ชือ่ เรือ่ง   ศกึษา
หา เกณฑ มาตรฐาน ของ ปริมาตร Packed Red Cells
และ  Fresh Frozen Plasma (Study for Standard
Specification  of Volume for Packed Red Cells
and  Fresh Frozen Plasma ) เพือ่ ใช เปน มาตรฐาน ใน
การ ตรวจ รับ โลหิต จาก ฝาย เจาะ เก็บ โลหิต กอน นํา ไป
ดําเนิน การ ปน แยก สวน ประกอบ โลหิต หรือ ใช สําหรับ
ตรวจ รบั โลหติ และ สวน ประกอบ โลหติ จาก หนวยงาน อืน่
กอน นาํ เขา สู ระบบ ของ ศนูย บรกิาร โลหติ ฯ ตอไป บทความ
ฟน วิชา เรื่อง   White particulate matter in blood
components ของ เภสชักร หญงิอมัพวนั ภาค ภมู ิพงศ
ฝาย ควบคมุ คณุภาพ ศนูย บรกิาร โลหติ ฯ เปน เรือ่ง เกีย่ว
กับ ปรากฏการณ ที่ มี ผูสังเกตุ พบ สิ่ง ที่ มี ลักษณะ เปน กอน
เลก็ๆ  ส ีขาว ปน อยู ใน ผลติภณัฑ red cells ตัง้แต ค.ศ.

2003  ปจจุบัน นี้ มี การ ศึกษา จน ได คําตอบ เพื่อ ไข ความ
กระจาง วา ไม ใช วตัถ ุกอ โรค สามารถ ให โลหติ นัน้ โดย ใช
ชุด กรอง ตามปกติ ซึ่ง ไม มี อันตราย ใด ๆ  กับ ผูปวย

ใน บทความ พเิศษ เรือ่ง  ขอ ควร ระวงั ทาง ดาน กฏหมาย
ของ บคุลากร ศนูย บรกิาร โลหติ โดย ศาสตรา จารย แสวง
บญุ เฉ ลมิ  วภิาส ผูอาํนวยการ ศนูยกฏหมาย สขุภาพ และ
จรยิศาสตร คณะ นติ ิศาสตร มหาวทิยาลยั ธรรม ศาสตร
เปน สิง่ ที ่บคุลากร ทาง การ แพทย ตอง ทราบ เพือ่ ประโยชน
ใน การ ปฏิบัติ งาน โดย เฉพาะ ใน ปจจุบัน นี้ มี เรื่อง ฟอง
รอง เรยีก คา เสยี หาย ซึง่ เปนผล จาก การ รกัษา พยาบาล บอย
ครั้ง ขึ้น

ยอ วาร สาร เปน เรือ่ง ของ การ เตรยีม เกรด็ เลอืด 2 วธิี
คอื วธิ ีเตรยีม จาก platelet-rich-plasma และ วธิี buffy-
coat ซึง่ พบ วา วธิ ีที่ 2 มี WBC fragments ใน final
product สงู กวา อยาง ม ีนยั สาํคญั ซึง่ อาจ ทาํให ผูปวย ที ่รบั
เขา ไป เกดิ alloimmunization ตอ WBC ได

ถาม- ตอบ ก ็ยงั เกีย่ว กบั ขอมลู ของ platelet concen-
trates  ซึ่ง จะ มี คําตอบ ทั้ง ชนิด ของ เกร็ด เลือด ที่ ศูนย ฯ
ผลิต และ ขนาด ที่ ใช ใน ผูปวย

 พมิล เชีย่ว ศลิป
บรรณาธกิาร

บรรณาธิการ แถลง
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 วาร สาร โลหติ วทิยา และ เวช ศาสตร บรกิาร โลหติ ฉบบั
นี้ เปน ฉบับ ที่ 2 ของ ป 2549 ซึ่ง มี เนื้อ หา ที่ เกี่ยวของ กับ
acute lymphoblastic leukemia ใน เด็ก หลาย เรื่อง
ตั้งแต บท บรรณาธิการ ของ ผม นิพนธ ตน ฉบับ เรื่อง  ผล
การ  รักษา ผูปวย มะเร็ง เม็ด เลือด ขาว เฉียบพลัน ชนิด
acute lymphoblastic leukemia ใน เด็ก กลุม ที่ มี
ความ  เสีย่ง ต่าํ ใน โรงพยาบาล พระ มงกฎุ เกลา  โดยพญ.
อญัชลี  อรามเธยีรธาํรง  และ คณะ ยอ วาร สาร ของพญ.
พัชร นภา จงอัจฉริยกุล เรื่อง   Early responses to
chemotherapy  of normal and malignant hema-
tologic  cells prognostic in children with acute
lymphoblastic  leukemia

นพินธ ตน ฉบบั อกี หนึง่ เรือ่ง เปน ของรศ. นพ. วเิชยีร
มงคล ศรี ตระกูล และ คณะ  เกี่ยว กับ ความ ชุก ของ ภาวะ

บรรณาธิการ แถลง

หยอน สมรรถ ภาพ ทาง เพศ ของ ผูปวย โลหิต วิทยา เพศ
ชาย ซึ่ง เปน เรื่อง ที่ นา สนใจ มาก บทความ ฟน วิชา เปน
ภาค 2 ของ  Acquired disorders of platelet func-
tion  โดยรศ. นพ. วรีะ ศกัดิ์ นาวา รวงศ ตอ จาก ฉบบั ที่
แลว รายงาน ผูปวย เปน ผูปวย เด็ก โรค Cholesterol
Ester  Storage Disease โดยพญ. สุรีย พร พงษ
เสาวลกัษณ และ คณะ ที ่เปน ผูปวย ที ่หา ได ยาก

 คาด หวงั วา วาร สาร ฉบบั นี ้คง ออก ได ใกล กาํหนด ถกู
ใจ สมาชิก ทุก ทาน

ปญญา เสกสรรค
บรรณาธกิาร


