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วารสารโลหติวทิยาและเวชศาสตรบรกิารโลหติ  ปที ่16 ฉบบัที ่1 มกราคม-มนีาคม 2549

 วาร สาร โลหติ วทิยาฯ เลม ที่ 16/1 มกราคม- มนีาคม
2549 ม ีเรือ่ง ที ่นา สนใจ เกีย่ว กบั การ ขจดั เมด็ โลหติ ขาว ใน
เลอืด กอน ให แก ผูปวย ได เสนอ เปน บท บรรณาธกิาร เรือ่ง
Leucodepletion revisit โดย ผูชวย ศาสตราจารย
แพทยหญงิพมิพรรณ กจิ พอคา หวั หนา หนวย คลงั เลอืด
คณะ แพทยศาสตร โรงพยาบาล รามาธิบดี ซึ่ง ได re-
view  บทความ และ รายงาน ตาง ๆ  เกี่ยว กับ leucode-
pletion  อยาง ครอบ คลมุ และ ผลงาน วจิยั เปน นพินธ ตน
ฉบับ เรื่อง   การ ศึกษา ประสิทธิภาพ และ เปรียบ เทียบ การ
ใช filter 2 ชนิด ระหวาง Sepacell R-500 (II) และ
Sepacell RZ-200B1 ใน Pre-storage Leukocyte
Reduction โดย ผูชวย ศาสตราจารย แพทยหญงิ ศศ ิจติ
เวช แพศย และ คณะ จาก ภาควชิา เวช ศาสตร การ ธนาคาร
เลอืด คณะ แพทยศาสตร ศริริาช พยาบาล มหาวทิยาลยั
มหดิล เปน การ เปรยีบ เทยีบ ผล การ ใช ชดุ กรอง สอง ชนดิ ใน
การ กรอง เม็ด โลหิต ขาว แบบ pre-storage leukocyte
reduction

เรื่อง ของพลาสมามี สี เขียว ปจจุบัน นี้ เรา พบ ได บอย
ขึน้ ใน โลหติ ผู บรจิาค พนั เอก นายแพทย ดาํรง เชีย่ว ศลิป
ที่ ปรึกษา ศูนย บริการ โลหิต แหง ชาติ ได สนใจ review
คนหา คําตอบ พบ วา   ceruloplasmin ในพลาสมา ซึ่ง
เปน สาร ส ีฟา เมือ่ บวก กบั ส ีเหลอืง ของ บ ิรลิบูนิ ใน พลาสมา
จงึ ทาํใหพลาสมาม ีส ีเขยีว ถา อยาก ทราบ วา ทาํไม บาง คน
จึง มี ระดับ ของ สาร นี้ เพิ่ม ขึ้น ก็ ตอง อาน เรื่อง นี้

การ ประชุม Regional XVI Congress, Asia
(ISBT)  ที ่ศนูย บรกิาร โลหติ ฯ เปน เจาภาพ รวม กบั สมาคม
โลหติ วทิยาฯ จดั ขึน้ ใน ประเทศ ไทย ระหวาง วนัที่ 12-15
พฤศจิกายน 2548 ซึ่ง เปน การ จัด ครั้ง แรก ใน ประเทศ

นับ เปน เหตุการณ สําคัญ ที่ ควร แก การ บันทึก ไว ทาน
จะดูได  จาก รายงาน ของ แพทยหญิง รัชนี โอ เจริญ
ผูอาํนวยการ  ศนูย บรกิาร โลหติ แหง ชาติ ประธาน รวม กบั
ศาสตราจารย แพทยหญงิ แสง สรุยี จฑูา นายก สมาคม
โลหติ วทิยา แหง ประเทศ ไทย ใน บทความ พเิศษ เรือ่ง     ราย
งาน การ ประชุม ISBT  Regional XVI Congress,
ASIA

ใน ฉบบั นี ้ม ียอ วาร สาร เรือ่ง   Relative Sensitivities
of Licensed Nucleic Acid Amplification Tests
for  Detection of Viremia in Early Human Im-
munodeficiency  Virus and Hepatitis C Virus
Infection  โดย คณุ สณินีาฏ อ ุทา หวั หนา ฝาย คดั กรอง
จาย โลหิต และ ผลิตภัณฑ ศูนย บริการ โลหิต แหง ชาติ
แสดง ผล การ เปรียบ เทียบ ความ ไว ของ การ ทดสอบ การ
ติดเชื้อ HIV และ HCV ดวย เทคนิค NAT ของ น้ํา ยา
จาก 2 บริษัท และ การ ตรวจ ใน minipool กับ indi-
vidual  sample ซึง่ นา สนใจ ใช เปน แนว ทาง ใน การ เลอืก
ใช น้ํา ยา

ถาม- ตอบ ปญหา ฉบับ นี้ มี ประโยชน สําหรับ ผู ปฏิบัติ
งาน ใน ธนาคาร เลอืด มาก หลาย คน ไม รู จะ ตดัสนิ ใจ เลอืก
ใช   anti-D ชนิด ใด ดี เพราะ แต ละ บริษัท ก็ ให ขอมูล
สนับสนุน น้ํา ยา ของ ตน เอง วา ดี ที่ สุด อีก ทั้ง ยัง มี ปญหา
วา การ ตรวจ D antigen ใน ผู บรจิาค โลหติ และ ผูปวย ก็
ยัง มี การ แปล ผล ที่ แตก ตางกัน ถา อยาก ทราบ ตอง อาน
คําตอบ จาก คุณ ทัศนีย สกุล ดํารงคพานิช หัว หนา ฝาย
ผลิต น้ํา ยา แอน ติ ซีรัมและ ผลิตภัณฑ เซลล ศูนย บริการ
โลหิต ฯ ซึ่ง ได ไข ปญหา ไว อยาง ชัดเจน
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วาร สาร โลหติ วทิยา และ เวช ศาสตร บรกิาร โลหติ ฉบบั
นี้ เปน ฉบับ แรก ของ ป 2549 ซึ่ง กอปร ดวย เนื้อ หา ที่ นา
สนใจ และยัง ไม สามารถ ออก ได ตรง กําหนด เวลา ที่ ควร
ออก เสยีที

ใน ฉบับ นี้ มี นิพนธ ตน ฉบับ ของ นพ. เฉลียว  สัตต
รัตนา มัย และ คณะ จาก โรงพยาบาล สุรินทร เกี่ยว กับ
ความ คุม ทุน โครงการ ควบคุม และ ปองกัน โรค โลหิต
จางธาลัสซี เมีย ใน หญิง ตั้งครรภ ที่ โรงพยาบาล ศูนย
สรุนิทร   รายงาน ผูปวย เปน ของอ. นพ. รวี ทวี ผล และ
คณะ จาก มหาวิทยาลัย เชียงใหม เกี่ยว กับ ผูปวย โรค
Southeast Asian  Ovalocytosis with Distal Renal
Tubular Acidosis  โดย มี บท บรรณาธิการ ของศ. นพ.
วิชัย เหลา สมบัติ จาก มหาวิทยาลัย สงขลา นครินทร ซึ่ง
เปน ผู รายงาน โรค นี ้ใน ผูปวย เดก็ ทาง ภาค ใต ของ ประเทศ
ไทย เปน ครั้ง แรก บท ฟน วิชา เปน ของรศ. นพ. วีระ ศักดิ์
นาวา รวงศ จาก มหาวิทยาลัย เชียงใหม เกี่ยว กับ ภาวะ

Acquired Disorders of platelet function ภาค ที่ 1
สวน ภาค ที่ 2 จะ นํา ลง ใน ฉบับ ตอไป ยอ วาร สาร เปน
ของพญ. อัจจิ มา อิสสระ แพทย ประจํา บาน โลหิต
วทิยา กมุารฯ ของ รพ. จฬุาลงกรณ เกีย่ว กบั   Predictors
of Outcome in Children with Langerhans Cell
Histiocytosis

ทาย ฉบบั นี ้ม ีระเบยีบ การ ให ทนุ วจิยั และ ทนุ สนบัสนนุ
การ วิจัย ของ สมาคม โลหิต วิทยา แหง ประเทศ ไทย ฉบับ
ปรับปรุง ใหม ซึ่ง มี การ เปลี่ยน แปลง มากมาย สําหรับ
แพทย ประจํา บาน สมาชิก สมาคม และ กลุม วิจัย
Multicenter  study รวม ทั้ง รางวัล แก ผู มี ผลงาน วิจัย
ไดรับ การ ตี พิมพ ใน วาร สาร ระดับ สากล ขอ เชิญ ชวน ทุก
ทาน พิจารณา และ สง ขอ รับ ทุนและ รางวัล ได ตาม ที่ เห็น
สมควร ตอไป
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