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วารสารโลหติวทิยาและเวชศาสตรบรกิารโลหติ  ปที ่ 15 ฉบบัที ่ 3 กรกฎาคม-กนัยายน 2548

วาร สาร โลหติ วทิยาฯ เลม ที่ 15/3 ปพ.ศ.  2548 ม ีบท
บรรณาธิการ เรื่อง  การ ตรวจ กรอง การ ติดเชื้อ ใน เลือด
บรจิาค  เขยีน โดย ผูชวย ศาสตราจารย แพทยหญงิ
ปารชิาติ เพิม่ พกิลุ ภาควชิา เวช ศาสตร การ ธนาคาร เลอืด
คณะ แพทยศาสตร ศิริราช พยาบาล  เปน เรื่อง นํา ที่ เกี่ยว
กับ การ ตรวจ คุณภาพ โลหิต กอน นํา ไป ให ผูปวย การ
ตรวจ กรอง ผู เปน พาหะ เชือ้ ซฟิลสิ ก ็เปน ปญหา สาํคญั ใน
ปจจบุนั ทัง้ๆ ที ่เปน โรค แรก ที ่เรา ตรวจ โลหติ ผู บรจิาค คอื
ม ีปญหา วา จะ ใช วธิ ีใด ดี หรอื น้าํ ยา ตรวจ ของ ผูผลติ ใด ดี
คุณเกรียงศักดิ์  ไชยวงศ  ฝาย คัด กรอง  จาย โลหิต และ
ผลติภณัฑ  ศนูย บรกิาร โลหติ แหงชาต ิ ได เสนอนพินธ ตน
ฉบบัที ่เปน ผล งาน สวน หนึง่ ของ วทิยานพินธ เพือ่ ปรญิญา
มหา บณัฑติ  สาขาวทิยาศาสตรการบรกิารโลหติ  เปน แนว
ทาง ใน การ ศกึษา ประ เมนิ น้าํยา ทีใ่ช ตรวจ กรอง โลหติ ที ่ตดิ
เชือ้ ซฟิลสิ ตาม ดวย บทความ  ฟน วชิา เรือ่ง   ซฟิลสิ กบั การ
ตรวจ ทาง หอง ปฏบิตั ิการ   โดย รอง ศาสตราจารย อรณุรฐั
รม พฤกษ และ รอง ศาสตราจารย ย ุพา เอือ้ วจิติร อรณุ จาก
ภาควิชา ภูมิคุมกัน วิทยา คลินิก คณะ เทคนิค การ แพทย
มหาวิทยาลัย ขอนแกน เกี่ยว กับ การ ติดเชื้อ ซิฟลิส และ
การ ตอบ สนอง ทาง ภูมิคุมกัน ตอ เชื้อ นี้ รวม ทั้ง การ ตรวจ
ทาง หอง ปฏิบัติ การ ให ไดความ รู ที่ ครอบ คลุม ใน การ
ทดสอบ ชนดิ ตาง ๆ  ที ่นาํ มา ชวย วนิจิฉยั การ ตดิ โรค นี้ โดย
ทั่ว ไป ผู บริจาค โลหิต อาจ จะ มาบ ริจาคโลหิต ใน ระยะ ตาง
ๆ ของ การ ตดิเชือ้ หรอื อาจ จะ ไดรบั การ รกัษา แลว ทิง้ ไว

แต รอง รอย การ ติดเชื้อ ดังนั้น ความ เขาใจ ใน วิธีการ
ทดสอบ และ การ แปล ผล จงึ เปน เรือ่ง ที ่สาํคญั

บทความ พเิศษ เรือ่ง   Nucleic acid amplification
technology in blood donor screening โดยดร.
ทวีศักดิ์  ตีระวัฒน พงษ ภาค วิชา จุลชีววิทยา คณะ
แพทยศาสตร จฬุาลงกรณ มหาวทิยาลยั เทคนคิ NAT
กาํลงั ม ีบทบาท สาํคญั ใน การ ตรวจ โลหติ บรจิาค และ อาจ
จะ แทน ที ่วธิกีาร เดมิ ๆ  ที ่เคย ใช กนั อยู ใน การ ตรวจ ไวรสั
ชนดิ ตาง ๆ  ที ่ตดิ ได จาก การ ไดรบั โลหติ อาจารย ทว ีศกัดิ์
เปน คน แรก ๆ  ของ ประเทศ ที่ มี ประสบการณ การ ใช
เทคนคิ NAT ใน การ ตรวจ การ ตดิเชือ้ HIV ใน ผูปวย และ
ผู บริจาค โลหิต จึง เปน โอกาส ดี ที่ อาจารย ชวย รวบรวม
เรยีบเรยีง ให ความ รู แก พวก เรา อกี วาระ หนึง่

ยอ วาร สาร เรือ่งการใช  pH  meter  สาํหรบั การ ตรวจ
กรอง  bacteria  ใน  whole blood platelets  โดย
เภสัชกร หญิง  ธีราพร  ชลศิลปวิทย  ศูนยบริการ โลหิต
แหง ชาติ  สภากาชาด ไทย  เปนการใช การ วัด  pH  ใน
whole  blood  platelet  ใน ขณะที ่จาย แทน การ ตรวจ การ
ตดิ เชือ้ แบคท ีเรยี  ซึง่ พบ วา ย ูนติ ที ่มี  pH ต่าํกวา  7.0  จะมี
โอกาสพบวาติดเชื้อ รอย ละ  1.0  แตวิธี นี้ ทํา ให ตอง คัด 
platelet ทิง้ ไป จาํนวน มาก

พมิล เชีย่ว ศลิป
บรรณาธกิาร
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 วาร สาร โลหติ วทิยา ฉบบั นี้ เปน ฉบบั ที่ 2 ภาย ใต กอง
บรรณาธิการ ชุด ใหม เนื่อง จาก มี ปญหา อุปสรรค บาง
ประการ ใน ระหวาง การ เปลีย่น แปลง จงึ ทาํให วาร สาร ฉบบั
นี้ ออก ชา ไป บาง ขอ ไดรับ การ อภัย จาก ทาน สมาชิก ทุก
ทาน และ จะ พยายาม ให สามารถ ออก ได ตาม กาํหนด ตอไป

นพินธ ตน ฉบบั ใน ฉบบั นี้ จะ เปน เรือ่ง   Comparison
of the Dilute Russell’s Viper Venom Time by a
Conventional  Method with an Automated Kit
Assay  for the Detection of Lupus Anticoagu-
lants    โดยพญ.คชัรนิ อา ยรุไชย และ คณะ  โดย ม ีบท
บรรณาธกิาร ของรศ. นพ. พล ภทัร โรจน นครนิทร เรือ่ง
Lupus Anticoagulant : An Update รายงาน ผูปวย
เปน ของ นพ. เอก อมร เทพ พรหม และ คณะ เรือ่ง  Post-
partum  Splenic Artery Thrombosis Followed
by Splenic Rupture in Patient with hemoglobin

H Disease: A Case Report and Review  Litera-
tures

บทความ ฟน วชิา ไดรบั ความ อนเุคราะห จากผศ.พญ.
กาญจนา จันทร สูง เรื่อง  Management of Febrile
Neutropenia และ มี บทความ พิเศษ ซึ่ง ไดรับ ความ
กรณุา จาก ศ. เกยีรตคิณุพญ.วรวรรณ ตนั ไพจติร เรือ่ง
การ ดูแล รักษา ผูปวย โรคธาลัสซี เมีย ยอ วาร สาร โดย
แพทย ประจํา บาน โลหิต วิทยา กุมารฯ รพ. จุฬาลงกรณ
พญ. พชัร นภา จงอจัฉรยิกลุ เรือ่ง  Prognostic Factors
for Children with Hodgkin’s Disease Treated
with  Combined-Modality Therapy ซึ่ง ทั้ง หมด เปน
เรื่อง ที่ นา สนใจ ทั้ง สิ้น

ปญญา เสกสรรค
บรรณาธกิาร


