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บรรณาธิการแถลง
วารสารโลหิตวิทยาฯ ฉบับที่ 21/1 (มกราคม-มีนาคม 2554)
เปนวาระที่วารสารครบ 20 ปบริบูรณ นับวาเปนวัยบรรลุนิติภาวะ
ของบุคคลตามกฎหมายของประเทศไทย ซึ่งยังคงเปนวัยที่เรียนรู
แสวงหา และเพิ่มพูนวิทยายุทธเพื่อการดำ�เนินชีวิตอยางมีคุณคา
ในฉบับมีบทบรรณาธิการเรื่อง “Clinical use of direct
antiglobulin test” โดยบรรณาธิการ เปนการทบทวนการ
ใชประโยชนของ DAT ในการชวยวินิจฉัยภาวะตางๆ ทางคลินิก
ซึ่งคิดวามีประเด็นที่นาสนใจอยูหลายประเด็น
นิพนธตนฉบับเรื่อง “การตรวจหาแอนติบอดีชนิด IgG ของ
มารดา เพื่อการใหเลือดที่ปลอดภัยในเด็กแรกเกิด ณ โรงพยาบาล
ศิริราช” โดย อำ�ไพพรรณ สามัง ศศิธร เพชรจันทร ออยทิพย
ณ ถลาง พิศณุพงษ พลับจุย และปาริชาติ เพิ่มพิกุล ซึ่งเปนสวน
หนึ่งของงานวิทยานิพนธเพื่อปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณทิต สาขา
วิทยาศาสตรการบริการโลหิต จาก คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล
มหาวิทยาลัยมหิดล ของ นางสาวอำ�ไพพรรณ สามัง ซึ่งเนน
ความสำ�คัญของการทำ� elution test ในการวินิจฉัยที่ถูกตอง และ
การเตรียมเลือดที่ปลอดภัยใหเด็กภาวะ HDFN และนิพนธตน
ฉบับเรื่อง “การตรวจแอนติเจน D ของหมูเลือดระบบ Rh ดวย
วิธีไมโครเพลต” ของพัฒนศิริ อังกสิทธิ์ สมเชษฐ เดชะพันธ
ยศธร จงศิริกุล และคณะ จากภาควิชาเทคนิคการแพทย คณะ
สหเวชศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร และศูนยบริการโลหิต
แหงชาติฯ เปนการประยุกตทดสอบแอนติเจน D ดวยวิธีไมโคร
เพลต ซึ่งไดผลสอดคลองกับวิธีมาตรฐาน เหมาะสำ�หรับการตรวจ
พรอมกันจำ�นวนมาก และสามารถลดตนทุนในการทดสอบดวย ซึ่ง

เหมาะกับงานบริการโลหิตหรือธนาคารเลือดที่มีตัวอยางผูบริจาค
โลหิต และผูปวยจำ�นวนมาก
บทความฟนวิชา เสนอเรื่อง “การตรวจสารไพโรเจน” โดย
เภสัชกรหญิงฐิติพร ภาคภูมิพงศ หัวหนาฝายควบคุมคุณภาพ
ศูนยบริการโลหิตแหงชาติฯ ซึ่งไดทบทวนมาเปนอยางดี ประหยัด
เวลาสำ�หรับผูอานที่พอคุนกับเรื่องไพโรเจนอยูบางแตไมเคยลงลึก
ไปในรายละเอียด
บทความพิเศษ เรื่อง “กลยุทธการจัดหาผูบริจาคโลหิต”
โดยนางสาวปยนันท คุมครอง หัวหนาฝายประชาสัมพันธและ
จัดหาผูบริจาคโลหิต ศูนยบริการโลหิตแหงชาติฯ ไดรวบรวม
เรียบเรียงกลยุทธการจัดหาผูบริจาคโลหิต ซึ่งปฏิบัติไดผลแลวเปน
อยางดีในประเทศไทย ปจจุบันนี้อัตราการบริจาคโลหิตของประชากร
ไทย เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง แมวายังมีความตองการอยูอีก ใน
ขณะเดียวกันหนวยงานที่เกี่ยวของตอเนื่องกัน ก็ตองเตรียมรับ
ภาระงานที่เพิ่มขึ้นใหทันกันดวย
ยอวารสารเรื่อง “RhD positive among C/E+ and Dblood donors in Denmark” โดยคุณอุดม ติ่งตอย ไดนำ�
เสนอเรื่องที่นาสนใจสำ�หรับธนาคารเลือด เปนการศึกษาระดับยีน
เพื่อตรวจคนที่เปน Rh D บวกในกลุมที่ เคยตรวจทาง serology
แลวเปนลบ ที่ไมใชลบตัวจริง
พิมล เชี่ยวศิลป
บรรณาธิการ
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บรรณาธิการแถลง
วารสารโลหิตวิทยาและเวชศาสตรบริการโลหิตเลมนี้มีบทความที่
นาสนใจหลายเรื่อง เริ่มจากนิพนธตนฉบับที่นาสนใจมากเรื่อง การวินิจฉัย
มะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดเฉียบพลันในเด็กโดยใช Cytochemistry
และ Multi-color flow cytometric immunophenotype โดย
อาจารย เอกชล มุกดา ซึ่งรายงาน immunophenotype ของ
มะเร็งเม็ดโลหิตขาวในเด็กไทยซึ่งนาจะใชเปนแหลงอางอิงตอไป และ
รายงานผูปวย Infantile Hepatic Hemangioma ซึ่งไดรับการ
รักษาดวย Propranolol โดย นายแพทยเจษฎา บัวบุญนำ� ซึ่ง
เปนรายงานการรักษาใหมที่ไดผลดีและราคาไมแพงสำ�หรับโรคที่
ปจจุบันยังไมมีการรักษาที่ไดผลดี นอกจากนี้ยังมีบทความฟน
วิชา เรื่อง Laboratory Diagnosis of Lupus Anticoagulant:  
from Guidelines 1995 to 2009 โดย คุณเบญจพร อัคควัฒน
ซึ่งสรุปความกาวหนาใหมในการตรวจทางหองปฎิบัติการที่มีความ
ยุงยากและซับซอนนี้ และ มีบทความพิเศษ เรื่อง พรบ.คุมครอง
ผูเสียหายจากการรับบริการสาธารณสุข (ฉบับรัฐบาล) – กระจก
สะทอนสถานภาพวิกฤติของสถาบันแพทยและการสาธารณสุขไทย
ปญหาที่ตองสนใจและแกไขโดยดวน โดย ศาสตราจารยเกียรติคุณ
พันเอกพิเศษ แพทยหญิงถนอมศรี ศรีชัยกุล ซึ่งทานไดใหขอคิด
เห็นและเสนอแนะในเรื่องนี้ไดอยางลึกซึ้ง นอกจากนี้มียอวารสาร
เรื่อง High dose methotrexate with or without whole

brain radiation therapy for primary central nervous
system (CNS) lymphoma: A phase III, randomized, noninferiority trial โดย แพทยหญิงกานตธิตา อุไพศิลปสถาพร
ซึ่งพบวาการรักษา primary CNS lymphoma อาจใชเคมีบำ�บัด
โดยไมตองใชการฉายแสงรวมดวยก็ได
สุดทายนี้ทางกองบรรณาธิการขอประชาสัมพันธวา ขณะนี้ทุก
ทานสามารถ download วารสารโลหิตวิทยาและเวชศาสตรบริการ
โลหิต (ตั้งแตป 2544 ถึง 2553) ไดจาก website ของสมาคมโลหิต
วิทยา (http://www.tsh.or.th/journal.php) โดยไมจำ�เปนตองเปน
สมาชิกของสมาคม เพื่อเปนการประหยัดทรัพยากรธรรมชาติ
สมาชิกทานใดที่ไมตองการรับวารสารที่พิมพบนกระดาษที่สงทาง
ไปรษณียอีกตอไปสามารถแจงความจำ�นงมาที่บรรณาธิการได
(e-mail : rojnuckrinp@gmail.com) และถาทานตองการสำ�เนา
ของบทความเรื่องใดในรูปแบบ pdf file ก็สามารถ e-mail มาขอ
ที่บรรณาธิการเชนเดียวกัน เพื่อใหความรูในวารสารไดเผยแพรใน
วงกวางและไดประโยชนคุมคาที่สุด
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