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วารสารโลหติวทิยาและเวชศาสตรบรกิารโลหติ  ปที ่12 ฉบบัที ่2 เมษายน-มถินุายน 2545

วาร สาร โลหติ วทิยาฯ ป ที่ 12 ฉบบั ที่ 2 ประจาํ ป 2545
เดอืน เมษายน- มถินุายน 2545 เปน ฉบบั พเิศษ ฉลอง 50
ป ววิฒันาการ บรกิาร โลหติ แหง ชาติ เปน ป ที ่ได เริม่ งาน
บริการ โลหิต ของ สภา กาชาด ไทย ซึ่ง เริ่มตน มา ตั้งแต
ปพ.ศ.  2495 โดย ได จัด ตั้ง แผนก บริการ โลหิต ขึ้น ที่
สถาน เสาวภา ซึง่ นบั เปน จดุ เริม่ตน ที ่สาํคญั ใน การ บรกิาร
โลหติ ของ ประเทศ

ศนูย บรกิาร โลหติ ฯ ได ถอื โอกาส นี ้ให ความ สาํคญั ใน
วาระ อัน ควร ระลึก ถึง นี้ ดวย การ จัดทํา วาร สาร โลหิต
วทิยาฯ  และ เวช ศาสตร บรกิาร โลหติ ฉบบั พเิศษ นี ้ขึน้ จดั
ให เปน เรือ่ง ของ การ บรกิาร โลหติ ทัง้ เลม โดย ม ีบท บรรณา
ธกิาร  เรือ่ง  Molecular Genetic of ABO blood group
โดยรศ. อมร รตัน รม พฤกษ เพือ่ ให เสรมิ กบั นพินธ ตน
ฉบบั เรือ่ง  The Bweak Phenotype in a Thai Family
ของ  พญ. เรอืง รอง ชพี สตั ยา กร และ คณะ เปน การ ศกึษา
หมู เลอืด ABO ใน ระดบั biomolecular ตาม ดวย นพินธ
ตน ฉบับ อีก 4 เรื่อง คือ เรื่อง  Monoclonal anti-C3d
antibody (Clone 5C4) ของนาง รชันี แกว มงคล  และ
คณะ  เรือ่ง การ ประเมนิผล การ คดั กรอง ผู บรจิาค โลหติ
ที่ ศูนย บริการ โลหิต แหง ชาติ สภา กาชาด ไทย ระหวาง
ปพ.ศ.  2543-2544 โดย นางสาว วาสินี จิวานันวัฒน
และ คณะ  เรือ่ง คณุภาพ และ ความ คง สภาพ ของ ชดุ กรอง
เมด็ โลหติ ขาว ที ่ประกอบ โดย ศนูย บรกิาร โลหติ แหง ชาติ
สภา กาชาด ไทย โดย เภสัชกร หญิง เพ็ญ นิภา  บุญ
วสิทุธิ์ และ คณะ และ เรือ่ง การ จดั ระดบั มาตรฐาน การ ดแูล
รกัษา ผู ปวยฮโมฟเลยี เพือ่ ใช เปน Benchmark ใน การ
พฒันา   โดย  ศ.เกยีรตคิณุ  แพทย หญงิ ภทัรพร อศิราง
กรู   ณ  อยธุยา

สําหรับ บทความ ฟน วิชา นาวา โท แพทยหญิง อุบล
จรูญ เรือง ฤทธิ์ ซึ่ง สนใจ และ ทํางาน เกี่ยวของ กับ ระบบ

คณุภาพ ของ กระทรวง สาธารณสขุ และ ราช วทิยาลยั พยาธิ
วิทยา เสนอ เรื่อง ระบบ คุณภาพ สําหรับ งาน เวช ศาสตร
ธนาคาร เลือด

 นอก จาก นี้ ที่ พิเศษ สุด คือ บทความ พิเศษ 3 เรื่อง
เปน 2 เรือ่ง จาก อดตี ผูอาํนวยการ ศนูย ฯศ. นพ. ชยั เวช
นชุ ประยรู เรือ่ง  50 ป ววิฒันาการ บรกิาร โลหติ แหง ชาติ
และ แพทยหญิง ศรี วิไล ตัน ประเสริฐ เรื่อง วิวัฒนาการ
การ ตรวจ โลหติ ทาง หอง ปฏบิตั ิการ ศนูย บรกิาร โลหติพ.ศ.
2512-44 และ เรือ่ง ที่ 3 ผูอาํนวยการ ศนูย ฯ แพทยหญงิ
รชันี โอ เจรญิ เรือ่ง กาว ตอไป ของ ศนูย บรกิาร โลหติ แหง
ชาติ ทาน จะ ได มอง เห็น ภาพ ทั้ง อดีต ปจจุบัน และ
อนาคต  ของ ศนูย บรกิาร โลหติ แหง ชาติ อยาง ชดัเจน

ยอ วาร สาร เรื่อง The effects of polyvinyl chlo-
ride  and polyolefin blood bags on red blood
cells  stored in a new additive solution โดย
เภสัชกรหญิง  พนา วรรณ คุณ ติ สุข ฝาย Q.C ศูนย
บรกิาร  โลหติ แหง ชาติ และ เรือ่ง  Comparison of the
sensitivity  of NAT using pooled donor samples
the HBV  and that of a serologic HBsAg assay
โดย  นางสาว  อรญัญานนทะเปารยะ  เปน เรือ่ง ที ่นา สนใจ
ทัง้ สอง เรือ่ง เปน เรือ่ง เกีย่ว กบั additive solution ที ่ใช เกบ็
รักษา โลหิต ชนิด ใหม และเรื่อง เปรียบ เทียบ การ ตรวจ
กรอง HBV ดวย วธิี NAT กบั วธิี serology

 ถาม- ตอบ ปญหา ผูปวย Rh negative ที่ ตอง ใช
platelet ใน กรณ ีรบี ดวน และ หา ผู บรจิาค Rh negatvie
ไม ได  ตาม ดวย บท คดั ยอ โปรแกรม การ ประชมุ ใหญ วชิา
การ ประจาํ ป 2545 ซึง่ ทาน จะ ได ขอมลู และ ความ รู มากมาย

พมิล เชีย่ว ศลิป
บรรณาธิการ

บรรณาธกิาร แถลง
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ความหมายเปนมนษุย
เปนมนุษยสุดดีที่มนุษย จะสมมติอื่นใดก็ไมแจว

เชนจะวาทาที่นี่เปนแมว หรอืเชือ้แถว สนุขัขา พาโกรธกนั
มนษุยธรรม ทาํมนษุย สดุสดูสง ใหดาํรง หลกัแหลง อยางแขง็ขนั

คอืศลีหา ธรรมหา คาอนนัต ศกนีน้ัน้ มัน่ไว ในศลีธรรม
หลวงตาวดับวรฯ


