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วารสารโลหติวทิยาและเวชศาสตรบรกิารโลหติ  ปที ่17 ฉบบัที ่1 มกราคม-มนีาคม 2550

วาร สาร โลหิต วิทยาฯ ป ที่ 17 ฉบับ ที่ 1 มกราคม
มีนาคม  2550 เสนอ เรื่อง  Blood Cold Chain เปน
นพินธ ตน ฉบบั การ ศกึษา วธิกีาร บรรจ ุสวน ประกอบ โลหติ
ที่ เหมาะสม เพื่อ การ ขนสง โดย เภสัชกร หญิง พิณทิรา
ตันเถียร หัว หนา ฝาย ควบ ควบคุม คุณภาพ ศูนย บริการ
โลหติ ฯ และ คณะ การ ขนสง โลหติ และ สวน ประกอบ โลหติ
ไป ยัง สวน ภูมิภาค ตาง  ๆ  ยัง เปน ภารกิจ ที่ จําเปน ของ ศูนย
บรกิาร โลหติ ฯ การ ควบคมุ อณุหภมู ิให เหมาะสม สาํหรบั
สวน ประกอบโลหิต  ชนิด ตาง ๆ  มี มาตรฐาน กําหนด ไว ซึ่ง
ไดแก มาตรฐาน AABB และ องคการ อนามยั โลก  เปนตน
ดงันัน้ การ ศกึษา นี ้จะ ชวย ให ผู ปฏบิตั ิงาน สามารถ บรรจ ุหบี
หอ สวน ประกอบ ตาง  ๆ  ของ โลหิต ได อยาง ถูก ตอง
เหมาะสม  แต ที่ สําคัญ คือ ผู ปฏิบัติ งาน ตอง มี การ ทํา การ
ตรวจ พสิจูน ความ ถกู ตอง ของ วธิกีาร (validation) กอน
นํา ไป ปฏิบัติ จริง นอก จาก นี้ ยัง มี บท บรรณาธิการ เรื่อง
WHO Blood Cold Chain  Program  โดย เภสัชกร
หญงิอมัพวนั ภาค ภมู ิพงศ  ซึง่ กลาว ถงึ การ อบรม เรือ่ง
Blood Cold Chain ของ องคการ อนามยั โลก ที ่จดั ขึน้ ที่
ประเทศ ไทย โดย มี ผู เขา รวม ฝก อบรม จาก 2 ภูมิภาค
ไดแก ตะวนั ออก เฉยีง ใต (SEAR) และแปซ ิฟก ตะวนั ตก
(WPR) โดย หวงั ผล ให ศนูย บรกิาร โลหติ ประเทศ ตาง ๆ  ใน

ภมูภิาค ทัง้ สอง นาํ เรือ่ง  Blood Cold Chain ไป ปฏบิตัิ
และ เผย แพร ตอไป แพทยหญิง รัชนี โอ เจริญ อดีต
ผูอาํนวยการ ศนูย บรกิาร โลหติ แหง ชาติ ได กรณุา ทบทวน
เขยีน บทความ ฟน วชิา ใน เรือ่ง   Blood Cold Chain เพือ่
ให มี เนื้อ หา สาระ ใน เรื่อง นี้ ได อยาง ครบ ถวน

บทความ พิเศษ เรื่อง   คุณภาพ การ ตรวจ หมู เลือด
ABO  และ Rh(D) ของ หอง ปฏบิตั ิการ ใน ประเทศ ไทย
ป งบประมาณพ.ศ.  2545-2548 โดยดร. ปนดัดา ซลิวา
และดร. ภทัร วรี สรอย สงัวาลย เปน การ ประเมนิผล การ
ปฏิบัติ งาน ของ เจาหนาที่ ธนาคาร เลือด ที่ สมัคร เขา รวม
โครง การ  ทัว่ ทัง้ ประเทศ ใน การ ตรวจ ABO และ Rh (D)

ยอ วาร สาร เรือ่ง   A simple and practical agglu-
tination  assay for human leukocyte antigen B-
27  typing โดย คุณ พร ทิพย รัต จักร เปน การ พัฒนา
เทคนคิ particle agglutination assay ใน การ ตรวจ
HLA-B27 ซึง่ เปน วธิ ีที ่งาย สะดวก และ รวด เรว็ สามารถ
ทํา ได ใน หอง ปฏิบัติ การ ทั่ว ไป ซึ่ง นับ วา นา สนใจ และ เปน
ประโยชน มาก

 พมิล  เชีย่ว ศลิป
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วาร สาร โลหิต วิทยา ฉบับ นี้ เปน ฉบับ ตอนรับ ป ใหม
2550  ใน เลม จะ ม ีหลาย บทความ ที ่เกีย่วของ กบั G-CSF
ซึง่ เปน ยา ที ่ใช กระตุน กา รส ราง เมด็ เลอืด ขาว เริม่ จาก บท
บรรณาธกิาร ของศ. นพ. ธานนิทรอนิทรกาํธร ชยั เรือ่ง
G-CSF  in the Prevention of Febrile Neutrope-
nia  นพินธ ตน ฉบบั สอง เรอืง เรือ่ง แรก เปน ของศ.พญ.
แสง สุรีย จูฑา และ คณะ  เรื่อง  Low Dose rhG-CSF
for Prophylaxis of Chemotherapy Induced Neu-
tropenia  in Non-Hodgkin’s Lymphoma สวน เรือ่ง
ที่ สอง เปน ของ นพ. เอก อมร เทพ พรหม และรศ. นพ.
วเิชยีร มงคล ศร ีตระกลู เรือ่ง   Low dose Filgrastim
ชวย เพิม่ ระดบั Neutrophil และ ลด การ เกดิ Febrile
neutropenia  ใน ผูปวย Non Hodgkin’s lymphoma
ที ่ไดรบั เคม ีบาํบดั CHOP สวน ยอ วาร สาร เปน ของพญ.
พชัร นภา จงอฉัรยิกลุ เรือ่ง  The incidence of leuke-
mia  and mortality from sepsis in patients with
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severe congenital neutropenia receiving long-
term G-CSF therapy

นิพนธ ตน ฉบับ อีก หนึ่ง เรื่อง เปน ของ คุณ กัญญา
กาญจนสคุนัธมา ลา และ คณะ เรือ่ง  ความ ชกุ ของ ภาวะ
ขาด ธาต ุเหลก็ ใน นกัเรยีน วทิยาลยั นาฏ ศลิป เชยีงใหม
บทความ ฟน วชิา เปน ของอ. นพ. กานดษิฎ ประ ยงครตัน
เรื่อง  Malignant spinal cord compression syn-
drome  ซึ่ง เปน เรื่อง ที่ นา สนใจ ทั้ง สอง เรื่อง เชน กัน

กอง บรรณาธิการ หวัง เปน อยาง ยิ่ง วา ทาน จะ ไดรับ
ความ รู ใน เรื่องราว ตางๆ เหลา นี้ อยาง ครบ ถวน และ
สามารถ นํา ไป ใช ประโยชน ใน การ ปฏิบัติ งาน ของ ทาน
ตอไป
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