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วารสารฉบับนี้มีเนื้อหาหลากหลายที่เกี่ยวของกับงานบริการโลหิต 

เรื่องแรก คือ บทบรรณาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการ

เพื่อสงเสริมการบริจาคโลหิต โดย คุณมธุรส  ชัยวรพร และคุณ

ศิริลักษณ  เพียกขุนทด จากภาคบริการโลหิตแหงชาติที่ 5 จังหวัด

นครราชสีมา สภากาชาดไทย ซึ่งใหความรูเกี่ยวกับวิธีการดำาเนิน

งานเพื่อสงเสริมการบริจาคโลหิตในเยาวชน เรื่องตอไปคือ นิพนธ 

ตนฉบับ เรื่อง การเปรียบเทียบผลการฝกอบรมผานเว็บกับการฝก 

อบรมปกติ เพื่อสงเสริมการเรียนรูเรื่องโลหิตของสภากาชาดไทย 

ในกลุมนักเรียนระดับมัธยมศึกษา โดย คุณเกวลิน  แกวจุลศรี 

และคณะ จากคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ซึ่งไดนำา 

เสนอขอมูลเกี่ยวกับการศึกษาเปรียบเทียบการเรียนรูเรื่องโลหิต ดวย 

การฝกอบรมผานเว็บกับการฝกอบรมปกติ ทำาใหนักเรียนระดับ 

มัธยมศึกษาตระหนักถึงความสำาคัญของโลหิตมากขึ้นและสนใจ

ที่จะมาเปนผูบริจาคโลหิตตอไป  นิพนธตนฉบับเรื่องที่สอง คือ 

เรื่อง ผลของการดื่มน้ำาตอการบริจาคโลหิตในคนปกติที่มีความ

ดันโลหิตต่ำา โดย คุณวรวัตร  ตั้งพูนผลวิวัฒน และคณะ  จาก

โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา สภากาชาดไทย 

ไดแสดงขอมูลถึงผลดีของการดื่มน้ำาที่ทำาใหผูบริจาคโลหิตซึ่งตรวจ

พบวามีความดันโลหิตต่ำาสามารถบริจาคโลหิตไดอยางปลอดภัย  

นิพนธตนฉบับเรื่องที่สาม คือ เรื่อง  Transfusion Reactions 

in Police General Hospital Patients During 2006-2012  

โดย พ.ต.อ.หญิง ผกาวรรณ  ชนะชัยสุวรรณ และ พ.ต.อ.กิตติพงษ  

สุวัฒนเดชา  จากโรงพยาบาลตำารวจ  ซึ่งไดนำาเสนอขอมูลผูปวยที่

มี transfusion reactions จากการไดรับโลหิต   นิพนธตนฉบับ 

เรื่องที่สี่ คือ เรื่อง การสรางเซลลสายพันธุไฮบริโดมาดวยวิธี 

Murine Monoclonal Hybridoma Technology เพื่อผลิต

น้ำายาตรวจหมูโลหิต Anti-M และ Anti-N  โดย คุณกัลยา  เกิด-

แกวงาม และคณะ จากศูนยบริการโลหิตแหงชาติ สภากาชาดไทย 

ซึ่งจะเปนประโยชนในการผลิตน้ำายาตรวจหมูโลหิต anti-M และ 

anti-N ในอนาคต

นอกจากนี้ยังมีบทความพิเศษ เรื่อง การเก็บ การจาย และ

การขนสงสวนประกอบโลหิต โดย ศาสตราจารยพิเศษ จอมจิน  

จันทรสกุล และยอวารสาร เรื่อง โรคเม็ดโลหิตแดงแตกของ

ทารกในครรภและแรกคลอดที่มีภาวะ late-onset anemia ซึ่ง

มีสาเหตุจาก Anti-M: รายงานผูปวยและการทบทวนวรรณกรรม

ของประเทศญี่ปุน

หวังเปนอยางยิ่งวา ผูอานคงไดรับความรูและนำาไปเปนประโยชน 

เชนเคย

ศศิธร เพชรจันทร

บรรณาธิการ
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วารสารฉบับนี้ไดรับเกียรติจาก ศาสตราจารยเกียรติคุณ นายแพทย 

ตอพงศ  สงวนเสริมศรี หนวยธาลัสซีเมีย สถาบันมนุษยพันธุศาสตร  

มหาวิทยาลัยพะเยา เขียนบทบรรณาธิการเรื่อง ภาวะพาหะของโรค 

ธาลัสซีเมีย นิพนธตนฉบับที่นาสนใจ 2 เรื่อง เรื่องแรก คือ อุบัติ- 

การณของพาหะอัลฟาธาลัสซีเมีย 1 ในจังหวัดพะเยา โดยคุณ

เอกฉันท ปาระมียอง และคณะ จากคณะสหเวชศาสตร มหาวิทยาลัย

พะเยา พบอุบัติการณของพาหะอัลฟาธาลัสซีเมีย 1 แฝงที่สูงในจังหวัด

พะเยา มีโอกาสเกิดโรคฮีโมโกลบินบารทไฮดรอพฟทัลลีสคอนขาง

สูง ควรมีการกำาหนดมาตรการ แนวทางในการควบคุม และการปอง

กันโรคที่เหมาะสม นิพนธตนฉบับอีกเรื่องหนึ่ง คือ การประเมิน

การตรวจ Kaolin Clotting Time สำาหรับการวินิจฉัย Lupus 

Anticoagulants โดยใชวิธีคำานวณที่แตกตางกัน โดย คุณคัชริน 

อายุรไชย และคณะ จากภาควิชาอายุรศาสตร คณะแพทยศาสตร 

โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล พบวา Kaolin clotting 

time ที่ทำาโดย manual technique เปนการตรวจทางหองปฏิบัติ

การที่มีความไวสูงในการวินิจฉัยโรค Lupus anticoagulants และ

ภาวะที่มีสารตานแฟคเตอรแปดระดับต่ำา เสียคาใชจายนอย เหมาะ

สำาหรับการบริการของหองปฏิบัติการที่มีตัวอยางเลือดไมมาก ทั้งนี้

ยังมีรายงานผูปวยเรื่อง ผลของการดื่มชาเขียวกับการปองกันภาวะ

ธาตุเหล็กเกินในผูปวยโรคธาลัสซีเมียอินเทอรมีเดีย 1 ราย โดย 

ศาสตราจารย แพทยหญิงอรุณี  เจตศรีสุภาพ และคณะ จากภาค

วิชากุมารเวชศาสตร คณะแพทยศาสตรมหาวิทยาลัยขอนแกน เปน 

รายงานครั้งแรกของการดื่มชาเขียวที่มีขายในทองตลาดในการปองกัน 

ภาวะธาตุเหล็กเกินในผูปวยโรคธาลัสซีเมียอินเทอรมีเดียที่ไมตอง

รับเลือดเปนประจำา

ในฉบับนี้ยังมีบทความฟนวิชาเรื่อง แนวทางในการวินิจฉัยภาวะ

โลหิตจางในเด็ก โดย รองศาสตราจารย ดอกเตอร นายแพทย 

วิปร  วิประกษิต จากสาขาวิชาโลหิตวิทยาและอองโคโลยี ภาควิชา

กุมารเวชศาสตร คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัย

มหิดล ฟนความรูเกี่ยวกับสาเหตุ อาการ อาการแสดง การวินิจฉัย

แยกโรคในผูปวยเด็ก ตลอดจนใหการรักษาในภาวะฉุกเฉินไดอยาง

ถูกตองและเหมาะสม

ทายนี้ กองบรรณาธิการหวังเปนอยางยิ่งวาสมาชิกและผูสนใจ 

จะสงนิพนธตนฉบับ  รายงานผูปวย  บทความฟนวิชา  บทความ

พิเศษ ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ เพื่อลงตีพิมพในวารสารโลหิต

วิทยาและเวชศาสตรบริการโลหิตมากขึ้นอยางตอเนื่อง และขอให 

ผูนิพนธปฏิบัติตามคำาแนะนำา สำาหรับผูสงบทความลงพิมพ ขอใหมี 

short running title (ไมเกิน 75 characters with space) และ

เอกสารอางอิงที่เปนวารสาร  ถาผูนิพนธนอยกวา 6 ชื่อ ใหใสทุกคน 

ถามากกวา 6 คน ใสชื่อ 6 คนแรก 

อำาไพวรรณ จวนสัมฤทธิ์

บรรณาธิการ

บรรณาธิการแถลง


