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วารสารโลหติวทิยาและเวชศาสตรบรกิารโลหติ  ปที ่14 ฉบบัที ่2 เมษายน-มถินุายน 2547

วาร สาร โลหติ วทิยาฯ เลม ที่ 14/2 ประจาํ ป 2547 มี
บท บรรณาธกิาร เรือ่ง  การ ประเมนิ คณุภาพ การ ตรวจ แอน
ต ิเอชไอ ว ีโดย องคกร ภาย นอก โดย คณุ วไิล เฉลมิ จนัทร
และ นพินธ ตน ฉบบั เรือ่ง  การ ตดิ ตาม การ ประเมนิผล การ
คดั เลอืก ผู บรจิาค โลหติณ ศนูย บรกิาร โลหติ แหง ชาติ
สภา กาชาด ไทย ซึ่ง เปน ผลงาน วิจัย เพื่อ พัฒนา กระบวน
การ คดั เลอืก ผู บรจิาค โลหติ และ ลด อตัรา ที ่ตอง งด บรจิาค
โลหติ ทาํให สามารถ ระบ ุปญหา หลกั ที ่ทาํให บรจิาค โลหติ
ไม ได นาํ ไป สู การ ให การ ศกึษา ได อยาง เฉพาะ เจาะ จง และ
ตรง กลุม เปาหมาย เรือ่ง การ ตรวจ HIV ใน โลหติ ผู บรจิาค
ตาม flow chart ของ WHO โดย คุณ สิณินาฏ อุ ทา
ชวยทาํให ผู ม ีหนาที ่ใน การ ตรวจ กรอง โลหติ ผู บรจิาค เกีย่ว
กับ เชื้อ ที่ ติด จาก การ รับ โลหิต ปฏิบัติ ได อยาง ถูก ตอง ตาม
มาตรฐาน ของ องคการ อนามยั โลก

แพทยหญงิ ปารชิาติ เพิม่ พกิลุ เขยีน บทความ พเิศษ
เรื่อง   Continuous Quality Improvement in
Transfusion  Service เปน การ ให แนว ทาง ใน การ

พฒันา งาน อยาง ตอ เนือ่ง ใน งาน การ บรกิาร โลหติ ที ่สามารถ
นาํ ไป ปฏบิตั ิได ยอ วาร สาร เรือ่ง  High proficiency in
detecting  the six major hepatitis C virus geno-
types  of laboratories involved in testing
plasma  by nucleic acid amplification technol-
ogy  โดย คุณ อํานาจ คง ทรัพย และ คุณ อรัญญา
นนทะเปารยะ วธิี NAT เริม่ เปน ที ่แพร หลาย รายงาน
นี้ ได ทํา การ ศึกษา ขอ จํากัด ของ การ ทดสอบ genotype
ตาง ๆ  ของ HCV ซึง่ พบ วา บาง genotype ยงั ให ผล ไม
ถกู ตอง ครบ ทัง้ 100 เปอรเซน็ต

ถาม- ตอบ เรื่อง การ ตรวจ พบ DAT ให ผลบวก ใน
โลหติ ผูปวย ม ีความ สาํคญั ประการ ใด นา สนใจ ขอ เชญิ
อาน ราย ละเอยีด ตอไป

พมิล เชีย่ว ศลิป
บรรณาธิการ

บรรณาธกิาร แถลง
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วาร สาร โลหติ วทิยา ฉบบั นี ้เปน ฉบบั ที ่สอง ของ ป พ.ศ.
2547  เนือ้ หา ใน ฉบบั ยงั เขมขน  เชน เคย ม ีทัง้ บท บรรณาธิ
การ   นพินธ ตน ฉบบั รายงาน ผูปวย ที ่นา สนใจ บทความ ฟน
วชิา  และ ยอ วาร สาร

นพินธ ตน ฉบบั เปน ของอ. พรวรยี ลาํเจยีก เทศ และ
คณะ เกี่ยว กับ การ ศึกษา ภาวะ oxidative stress ใน
เม็ด เลือด แดงธาลัสซี เมีย โดย มี บท บรรณาธิการ ที่
เกี่ยวของ  กัน ของรศ.นพ.อิศรางค นุช ประยูรเกี่ยว กับ
อนุมูล อิสระ และ โรค โลหิต จางธาลัสซี เมีย  รายงาน
ผูปวย 2 ราย ราย แรก เปน ผูปวย เด็ก ที่ เกิด   severe
hyperlipidemia after stem cell transplantation
โดยผศ.พญ. มาลัย วอง ชาญ ชัย เลิศ และ คณะ อีก
หนึง่ ราย เปน ผูปวย เดก็ คูแฝด ที ่ม ีภาวะ ลิม่ เลอืด อดุ ตนั จาก
ภาวะ พรอง protein C ชนดิ รนุ แรง โดยอ.พญ. นงนชุ
สริชยันนัท และ คณะ ซึง่ เปน ผูปวย ที ่นา สนใจ ทัง้ คู

บทความ ฟน วิชา ใน ฉบับ นี้ เปนของ พญ. ปยธิดา 
นปุระดษิฐ  และ คณะ เกีย่ว กบั   Extranodal marginal
zone MALT-lymphoma ยอ วาร สาร เปน ของผศ. นพ.
ปรดีา วาณชิยเศรษฐกลุ เกีย่ว กบั ความ แตก ตาง ระหวาง
graft product และ donor side effects ภาย หลงั จาก
บรจิาค bone marrow หรอื peripheral blood stem
cells

ทาย ฉบับ ยัง มี คําถาม CME เพื่อ สง คําตอบ มา รับ
คะแนน เชน เคย สําหรับ คะแนน CME ของ ป ที่ ผาน มา
ทาง  กอง บรรณาธกิาร ได ดาํเนนิ การ ขอ ให เจาของ บทความ
และ ผูสง คาํตอบ มา เปน ที ่เรยีบรอย แลว กรณุา ตรวจ เชค็
ได ใน website ของ CME

ปญญา เสกสรรค
บรรณาธิการ
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