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วารสารโลหติวทิยาและเวชศาสตรบรกิารโลหติ  ปที ่11 ฉบบัที ่1 มกราคม-มนีาคม 2544

 วาร สาร โลหติ วทิยา และ เวช ศาสตร บรกิาร โลหติ
ฉบบั ที่ 11/1 เสนอ บท บรรณาธกิาร เรือ่ง การ ผลติ ถงุ บรรจุ
โลหติ ใน ประเทศ ไทย โดยภญ. เพญ็ นภิา บญุ วสิทุธิ์ ศนูย
บรกิาร โลหติ แหง ชาต ิ ซึง่ ได รวบรวม ความ เปน มา ของ การ
ผลติ ขวด พรอม น้าํ ยา เพือ่ เจาะ เกบ็ โลหติ ตัง้แต ใน ยคุ แรกๆ
ใน ปพ.ศ.  2495 จน กระทัง่ มา เปน ถงุ บรรจ ุโลหติ ใน ยคุ ที่
ศูนย บริการ โลหิต ฯ ไดรับ การ รับรอง ISO 9002 ใน
ปพ.ศ.2543 และ ที่ ยัง ไม ได กลาว ถึง คือ ใน ป 2544 ได
พฒันา ไป จน ถงึ การ ผลติ ถงุ ชนดิ ที ่มี in-line filter ซึง่ เพิง่
จะ พฒันา ออก มา สาํหรบั นพินธ ตน ฉบบั มี 2 เรือ่ง ไดแก
เรื่อง รายงาน โรค เม็ด เลือด แดง ใน ทารก แรก คลอด ที่ มี
สาเหต ุจาก anti-c และ anti-E โดยพญ. เรือง รอง ชีพ
สัต ยา กร และ คณะ จาก มหาวิทยาลัย เชียงใหม ที่ พบ
anti-c และ anti-E เปน สาเหตุ รวม ของ การ เกิด
hemolytic  disease of the newborn ซึง่ พบ ไม ได บอย
นกั

เรื่อง การ ผลิต น้ํา ยา ตรวจ หมู โลหิต โมโน โคลนัล
Anti-A1 ของ ศูนย บริการ โลหิต แหง ชาติ โดย นาย อุดม
ติง่ ตอย และ คณะ  ทาํให หมด ปญหา ใน การ เตรยีม anti-
A1 จาก พืช เสียที เพราะ ผลผลิต จาก เมล็ด Dolichos
biflorus  ควบคมุ ได ยาก ยิง่ ขึน้ เนือ่ง จาก การ เปลีย่น แปลง
ของ ภมู ิอากาศ และ สิง่ แวด ลอม

ใน ฉบบั นี ้ม ีนอง ใหมภญ.อมัพวนั ภาค ภมู ิพงศ และ
คณะ  ได ชวย ยอ วาร สาร เรื่อง Reducing the risk of
transfusion-transmitted rickttsial disease by
WBC  filtration, using Orientia tsutsugamushi
in a  model system ซึ่ง นํา มา จาก การ อาน เรื่อง นี้ ใน
Journal  Club ที ่ศนูย บรกิาร โลหติ ฯ จะ ม ียอ วาร สาร เรือ่ง
อืน่ๆ  ตาม ออก มา อกี

ปกณิกะ เปน จดหมาย ขาว จาก ศนูย รบั บรจิาค อวยัวะ
สภา กาชาด ไทย เรื่อง สาน จาก ใจ ( ไต ปอด ตับ) เปน
ความ รู เรื่อง สมอง ตาย และ จํานวน ผู มี จิต ศรัทธา บริจาค
อวัยวะ และ ผูปวย ที่ ไดรับ การ ปลูก ถาย อวัยวะ ใน ชวง ป
พ.ศ.  2543 มา ชวย เผย แพร ขอมลู และ สงเสรมิ ศรทัธา ให
ทราบ ทัว่ กนั

ใน ถาม ตอบ ม ีคาํถาม จาก สมาชกิ เปน เรือ่ง ที ่พบ กนั ใน
งาน ประจํา วัน พลาสมาของ ผู บริจาค มี ไขมัน ขุน ขาว
เหมอืน น้าํนม ทาํให บาง ครัง้ ตอง ตดั ใจ ทิง้ ไป เพราะ ขุน ขน
มาก เรา ได เชิญศ. นพ.สุรัตน โค มินทร ผู เชี่ยวชาญ
ดานโภชน วทิยา มา ชวย ตอบ ปญหา นี้ ถา ทาน ม ีคาํถาม โปรด
สง มา อยา รรีอ เรา จะ หา คาํตอบ ให
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เนือ้ หา ใน ฉบบั นี ้ทาง ฝาย โลหติ วทิยา ม ีนพินธ ตน ฉบบั
3 เรือ่ง เรือ่ง แรก เปน การ ศกึษา อบุตั ิการณ ของ การ เกดิ
pulmonary embolism หลงั จาก การ ทาํ hemi arthro-
plasty  ของ ขอ สะโพก พบ วา ม ีผูปวย 1 ราย จาก 20 ราย
มี pulmonary embolism เกดิ ขึน้ และ ม ีปจจยั เสีย่ง คอื
อาย ุมาก และ ม ีหลอด เลอืด ขอด ที ่ขา

เรือ่ง ที ่สอง  การ ศกึษา ระดบั factor VIII และ von
Willebrand factor ใน heat treated freeze dried
cryoprecipitate พบ วา ม ีปรมิาณ และ คณุภาพ พอเพยีง
สําหรับ ใช รักษา คนไข โรค hemophilia A และ von
Willebrand disease ได

เรื่อง ที่ สาม เปน การ ศึกษา เปรียบ เทียบ การ หา คา
reticulocyte count ดวย เครือ่ง automated และ การ
ทาํ ตาม ปกติ พบ วา ทัง้ 2 วธิ ีไม ม ีความ แตก ตางกนั อยาง
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ม ีนยั สาํคญั
รายงาน ผูปวย มี 2 ราย ราย แรก เปน การ รกัษา ผูปวย

hemophilia B ที ่ม ีภาวะ สาร น้าํ เกนิ ขัน้ รนุ แรง ดวย การ
ทาํ exchange transfusion ตลอด เวลา 24 ชัว่โมง ดวย
infusion pump พบ วา ไดผล ด ีมาก

รายงาน ผูปวย ราย ที ่สอง เปน การ รกัษา retinoblas-
toma  ระยะ แพร กระจาย ดวย ยา เคม ีบาํบดั ขนาด สงู หลาย
ชนิด แลว ตาม ดวย การ ปลูก ถาย ไข กระดูก จาก คูแฝด
เหมอืน  2 ราย ผล พบ วา ราย แรก ม ีชวีติ อยู แต ราย ที ่สอง
เสยี ชวีติ จาก มะเรง็ ลาม ไป ที ่ระบบ ประสาท กลาง ภาย หลงั
การ ปลกู ถาย ไข กระดกู 3 เดอืน
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