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วารสารโลหติวทิยาและเวชศาสตรบรกิารโลหติ  ปที ่14 ฉบบัที ่1 มกราคม-มนีาคม 2547

วาร สาร โลหิต วิทยาฯ เลม ที่ 14/1 ประจํา ป 2547
ปจจบุนั นี ้ยงั เปน ยคุ แหง คณุภาพ ซึง่ จะ ม ีความ ตอ เนือ่ง ไป
อยาง ไม ม ีที ่สิน้ สดุ ตราบ ใด ที ่ยงั ม ีการ ปฏบิตั ิงาน กนั อยู
ม ีผู เปรยีบ การ ใช ระบบ บรหิาร งาน คณุภาพ เปน เสมอืน การ
เดนิ ทาง ที ่ไม ม ีจดุ จบ เปน เรือ่ง ที ่ไม ม ีวนั สิน้ สดุ ตอง ม ีการ
พัฒนา อยาง ตอ เนื่อง ตาม วงจร plan do check act
ของ  Demming ใน ฉบับ นี้ จึง ได เสนอ บท บรรณาธิการ
เรื่อง สาระ สําคัญ ใน มาตรฐาน สากล ที่ เกี่ยวของ กับ ผูให
บริการ ทดสอบ ความ ชํานาญ ของดร. ปนัดดา ซิลวา
ผูอํานวยการ สํานัก มาตรฐาน หอง ปฏิบัติ การ กรม
วทิยาศาสตร การ แพทย เพือ่ ให ความ เขาใจ ใน มาตรฐาน
สากล ที่ ควบคุม การ บริการ ทดสอบ ความ ชํานาญ ของ
บคุลากร ทาง หอง ปฏบิตั ิการ นพินธ ตน ฉบบั เรือ่ง   EQAS
on blood group serology in Thailand ของดร.
รุงรศัม ี สรอย สงัวาลย สาํนกั มาตรฐาน หอง ปฏบิตั ิการ
กรม วิทยาศาสตร การ แพทย ได รวบรวม ขอมูล และ ผล
การ จดัทาํ การ ทดสอบ ความ ชาํนาญ ดาน blood group
serology ของ โรงพยาบาล ตาง ๆ  ของ ประเทศ ไทย ให ได
เหน็ ภาพ รวม วา ม ีสถานภาพ เปน เชน ไร และ ม ีประเดน็ ใด
บาง ที ่ตอง พฒันา ปรบัปรงุ ตอไป

 บทความ ฟน วชิา เรือ่ง หลกั เกณฑ และ วธิกีาร ที ่ด ีใน
การ ผลติ ของ เภสัชกร หญิง เพ็ญ นิภา บุญ วิสุทธิ์ ผูชวย
ผูอาํนวยการ ศนูย บรกิาร โลหติ แหง ชาต ิฯ ที ่กลาว ถงึ หลกั
เกณทและ วธิกีาร ที ่ด ีใน การ ผลติ (GMP) ให เขาใจ งาย
และ นาํ ไป ปฏบิตั ิได ใน ระดบั ธนาคาร เลอืด และ งาน บรกิาร

โลหติ ทัว่ ๆ  ไป ตาม ดวย บทความ พเิศษ เรือ่ง   Accredi-
tation  in health laboratories in Thailand ของ
ดร.  จง ดี วอง พินัย รัตน นัก วิทยาศาสตร การ แพทย
10ชช.  สาํนกั มาตรฐาน หอง ปฏบิตั ิการ กรม วทิยาศาสตร
การ แพทย เขียน เกี่ยว กับ การ รับรอง มาตรฐาน ของ หอง
ปฏิบัติ การ สาธารณสุข ของ ประเทศ ไทย ซึ่ง ได กลาว ถึง
มาตรฐาน สากล หอง ปฏบิตั ิการ ทาง การ แพทย กระทรวง
สาธารณสุข มาตรฐาน สําหรับ ประเทศ ไทย จาก อดีต สู
ปจจบุนั และ ปจจบุนั สู อนาคต รวม ถงึ หนวยงาน ที ่ให การ
รับรอง ภาย ใน ประเทศ ระดับ ภูมิภาค และ สากล ลวน
เปน เรือ่ง คณุภาพ ที ่สอด คลอง กนั ทัง้ เลม

สาํหรบั ยอ วาร สาร เรือ่ง  Bacterial contamination
of ex vivo processed PBPC products under
clean room conditions ของ เภสชักร หญงิอมัพวนั
ภาค ภมู ิพงศ ศนูย บรกิาร โลหติ แหง ชาติ ซึง่ แสดง ให เหน็
ถงึ ความ จาํเปน ที ่ตองการ เตรยีม peripheral blood pro-
genitor  cells ภาย ใน หอง สะอาด ตาม หลกั GMP ซึง่ พบ
วา จะ ม ีอตัรา การ ตดิเชือ้ โรค นอย กวา กลุม ที ่ไม ได ใช ระบบ
นี ้อยาง ม ีนยั สาํคญั ทาง สถติิ

ถาม- ตอบ เรือ่ง การ ให เกร็ด เลือด ตอง ใช ชุด กรอง
หรือ ไม  คําตอบ คือ ตอง กรอง แต จะ กรอง อยางไร และ
ทาํไม จงึ ตอง กรอง ตอง ตดิ ตาม อาน คาํตอบภายในเลม

พมิล เชีย่ว ศลิป
บรรณาธิการ

บรรณาธกิาร แถลง
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บรรณาธกิาร แถลง

วาร สาร โลหติ วทิยา ฉบบั นี ้เปน ฉบบั แรก ของ ปพ.ศ.
2547 ซึ่ง ทาง กอง บรรณาธิการ ได ดําเนิน การ ให ออก ตรง
เวลา โดย สม่ําเสมอ เพื่อ เผย แพร ความ รู ทาง ดาน โลหิต
วทิยา และ เวช ศาสตร บรกิาร โลหติ อยาง ตอ เนือ่ง

บท บรรณาธกิาร นพินธ ตน ฉบบั และ ยอ วาร สาร ใน เลม
นี้ จะ เกี่ยวของ กับ โรค   Fanconi anemia ซึ่ง เปน โรค ไข
กระดูก ฝอ ชนิด พันธุ กรรม ที่ พบ ได ใน ผูปวย เด็ก โดย
นิพนธ ตน ฉบับ จะ เปน ของอ. สม พร เที่ยง ทัศน และ
คณะ เรือ่ง   การ วเิคราะห chromosome breakage ที่
ชักนํา ดวย สาร Diepoxybutane (DEB) เพื่อ วินิจฉัย
โรค Fanconi anemia ใน คน ไทย สวน บท บรรณาธกิาร
และ ยอ วาร สาร จะ เปน ของ บรรณาธิการ เอง โดย บท
บรรณาธกิาร  เปน เรือ่ง  Fanconi anemia และ ยอ วาร สาร
เปน เรือ่ง Low risk of GVHD with transplantation
of CD 34 selected peripheral blood progenitor
cells  from  alternative donors for Fanconi ane-
mia

รายงาน ผูปวย 2 ราย ราย แรก เปน ผูปวย เดก็ ทีม่า ดวย
กอน ใน ปอด พบ วา เปน   Pleuropulmonary blastoma
โดยผศ. นพ.สุรพล เวียงนนทและ คณะ ราย ที่ สอง มา
ดวย ตา ขาว วาว พบ วา เปน   Coats’ disease ซึ่ง เปน
ลักษณะ เดียว กับ ผูปวย ที่ เปน ขาว เมื่อ ไม นาน มา นี้ โดย
อ.นพ. รชัฏะ ลาํ กลู  และ คณะ

บทความ ฟน วชิา เปน ของ นพ. ชชัวาล นา คะ เกศ และ
คณะ เรื่อง  Arsenic Trioxide as a selective anti-
cancer  agent : Rational and clinical utility
พรอม แบบ สง คําตอบ CME มา เพื่อ รับ คะแนน CME
เชน เคย

ปญญา   เสกสรรค
บรรณาธิการ


