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วารสาร โลหิต วิทยา ฉบับ ที่ 19/1 ประจำาป 2552 มี นิพนธ ตน

ฉบับ เรื่อง โครงการประเมินคุณภาพการตรวจแอนติบอดีตอไวรัส

ตับอักเสบซ ีโดย  คุณ จุฑามาศ   ศิริ ปาณี และ คณะ จาก สถาบันวิจัย 

วิทยาศาสตร สาธารณสุข กรม วิทยาศาสตร การ แพทย เปนการ รายงาน

ผล การ ประเมิน คุณ ภาพภายนอก ใน การ ตรวจ แอนติบอดี ตอ ไวรัส ตับ

อักเสบ ซี ซึ่ง เปน ป แรก ที่ ดำาเนินการ โดย หนวยงาน ในประเทศ ไทย นับ 

เปนความ กาวหนา อีก ขั้น หนึ่ง ของ โครงการ ประเมิน คุณ ภาพภายนอก 

ใน การ ตรวจ กรอง รองรอย การ ติดเชื้อ ใน โลหิต บริจาค ก็ ตอง ขอ แสดง 

ความ ชื่นชม ยินดี ตอ ทีมงาน และ หนวยงาน ที่ มี การ พัฒนา อยาง ไม 

หยุดยั้ง ซึ่ง สงผลให มี การ พัฒนา คุณภาพ การ ตรวจ ทาง หอง ปฏิบัติ 

การ ของ ประเทศ เพราะ โรงพยาบาล และ หนวยงาน ตางๆ สามารถ 

เขารวม โครงการ ได อยาง ทั่วถึง

รศ.ดร.สุดา  ลุยศิริโรจนกุล ได กรุณา เขียน บท บรรณาธิการ 

เรื่อง ไวรัสตับอักเสบซีการวินิจฉัยทางหองปฏิบัติการและความ

สำาคัญทางคลินิกHepatitisC:LaboratoryDiagnosisand

ClinicalImportance เพื่อ เสริม ความ รูความ เขาใจ ใน การ ตรวจ 

แอนติบอดี ตอ ไวรัส ตับอักเสบ ซี ใน โลหิต บริจาค

บรรณาธิการแถลง

บทความ พิเศษ เรื่อง กระบวนการ รับจาง ชวง (Outsourced

Process)ในงานบริการโลหิต  โดย บรรณาธิการ เอง เพราะ เปน 

โอกาสดี ที่ มาตรฐาน ISO 9001:2000 เพิ่ง เริ่ม เปลี่ยน version ใหม 

เปน ISO 9001-2008  จึง ทบทวน มา ให เกิด ความ กระจาง และ 

สามารถ นำาไป ประยุกต ปฏิบัติ ให เขากับ งาน ของ องคกร ได

ยอ วารสาร เรื่อง RLSandBlooddonation โดย เภสัชกร 

หญิง พนา วรรณ  คุณ ติ สุข เปนการ ศึกษา ความ สัมพันธ ของ การ 

เกิด ภาวะ restless legs syndrome กับ การ บริจาค โลหิต ซึ่ง มี 

สมมติฐาน วา ทำาให ธาตุเหล็ก สะสม ลดลง อาจ เสี่ยง ตอ การ เกิด ภาวะ 

นี้ แต ผล ปรากฏ วา ไม เปน เชนนั้น แสดงวา มี คำา ถาม มากมาย ที่ รอ คำา 

ตอบ อยู ใน งาน บริการ โลหิต ใคร ที่ สนใจ งานวิจัย ก็ ตอง อาน วารสาร 

ทาง Transfusion Medicine มากๆ  อาจ พบ แงมุม ที่ สามารถ ตั้ง 

เปน โจทย  มา ศึกษา ใน กลุม ผูบริจาค โลหิต ไทย ก็ได

พิมล  เชี่ยว ศิลป

 บรรณาธิการ
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วารสารโลหิตวิทยา และ เวชศาสตรบริการโลหิตเลมนี้มีบทความ

ที่นาสนใจหลายเรื่องดวยกัน โดย ภาพรวม ของฉบับนี้เกี่ยวของกับ 

ความกาวหนาใหมๆในดานเม็ดโลหิตแดง ตั้งแตบทบรรณาธิการ 

เรื่อง วิทยาการกาวหนาของเครื่องวิเคราะหเม็ดเลือดอัตโนมัต ิโดย 

รองศาสตราจารย ดร. พรรณี  บุตรเทพ ซึ่งไดกรุณาทบทวนวารสาร

เกี่ยวกับเทคโนโลยีใหมๆ ในดานนี้อยางดีมาก นอกจากนี้ ยังมีการ

ศึกษา นิพนธตนฉบับ โดย อาจารย  พรวรีย  ลำาเจียกเทศ และ 

คณะ คือเรื่อง การประเมินจำานวนเม็ดเลือดแดงที่มีนิวเคลียสของ

ธาลัสซีเมียโดยเครื่องวิเคราะหทางโลหิตวิทยาCoulterLH750ซึ่ง

ไดแสดงใหเห็น ถึงการนำาเทคโนโลยีนี้มาใช ตรวจกรองหาภาวะ ที่มี 

เม็ดเลือดแดงที่มีนิวเคลียส อยางไรก็ตามการศึกษายังแสดงใหเห็น

วายังไมสามารถทดแทนการดูเสมียรเลือดได และ นายแพทย 

วราชัย เครงวิรัตน และ คณะ ไดรายงานผูปวยที่มี ภาวะpure

red cell aplasia ที่เกิดจากภูมิตานทานตอ erythropoietin

ในโรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา ซึ่งเปนภาวะแทรกซอนที่นากลัว

จากการใชยา erythropoietin เปนที่นาสนใจวา อุบัติการณของ

ภาวะนี้ไดลดลงแลวทั่วโลก แตยังมีรายงานอยางตอเนื่องในคนไทย 

ซึ่งสวนหนึ่งอาจสัมพันธกับ HLA ของผูปวย แตสวนใหญยังอธิบาย 

ไมไดแนชัด และ ตองรอการศึกษาตอไป

บรรณาธิการแถลง

นอกจากนี้ยังมีนิพนธตนฉบับเรื่อง ความตองการสวนประกอบ

ของเลือดของผูปวยติดเชื้อไวรัสเดงกโีดย ศาสตราจารย แพทยหญิง

อำาไพวรรณ  จวนสัมฤทธิ์ ซึ่งไดศึกษาความตองการสวนประกอบของ

เลือดของผูปวยเด็กติดเชื้อเดงกี โดยไดแสดงถึงปจจัยเสี่ยงตางๆ ที่

อาจทำานายความตองการใชผลิตภัณฑเลือดในผูปวยเหลานี้ได  และ 

มีความฟนวิชาที่นาสนใจอีก 2 เรื่อง คือ มะเร็งตอมน้ำาเหลืองnon-

Hodgkinชนิดรุนแรงในผูสูงอายุโดย แพทยหญิง ไปรยา รุจิโรจน-

จินดากุล และ มะเร็งเม็ดเลือดขาวเฉียบพลันในหญิงตั้งครรภ 

โดย นายแพทย กานดิษฎ ประยงครัตน ซึ่งไดทบทวนความรูใน

การรักษาผูปวยที่มีปญหาซับซอนนี้ เปนอยางดี  สุดทายนี้ยังมียอ

วารสารเรื่อง Clinicalcharacterizationofacutemyeloid

leukemiawithmyelodysplasia-relatedchangesasdefined

bythe2008WHOclassificationsystemโดย แพทยหญิง 

ปวีณรัตน ลิมปวิทยากุล ซึ่งแสดงถึงบทบาทของการแบงชนิดของ 

มะเร็งเม็ดโลหิตขาวเฉียบพลันแบบใหม กลาวคือผูปวยในกลุมนี้

จะมีการพยากรณโรคที่เลว

พลภัทร  โรจนนครินทร

 บรรณาธิการ


