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วารสารโลหติวทิยาและเวชศาสตรบรกิารโลหติ  ปที ่12 ฉบบัที ่3 กรกฎาคม-กนัยายน 2545

วาร สาร โลหิต วิทยา และ เวช ศาสตร บริการ โลหิต ป ที่
12 ฉบบั ที่ 3 ประจาํ ป 2545 ม ีนพินธ ตน ฉบบั 1 เรือ่ง คอื
ปญหา แทรก ซอน ที ่เกดิ จาก การ บรจิาค plasmapheresis
ใน ผู บริจาค โลหิต รวบรวม เสนอ โดย คุณ สม ใจ สมบัติ
นมิติ สกลุ และ คณะ เปน รายงาน ผู บรจิาคพลาสมา โดย
วธิี plasmapheresis ซึง่ เปน series ที ่คอน ขาง ใหญ และ
เสนอ แนว ปฏิบัติ ที่ ไดผล ดี สําหรับ เปน ตัวอยาง ให
โรงพยาบาล ตางๆ ที ่เพิง่ เริม่ ใช เครือ่งมอื ชนดิ นี ้ใน การ รบั
บริจาค สวน ประกอบ ของ โลหิต นํา ไป ปฏิบัติ ได บท
บรรณาธกิาร ได รวบรวม ปฏกิริยิา จาก การ บรจิาค โลหติ ทัง้
ชนิด ปกติ และ ที่ บริจาค ดวย เครื่อง cell separator
บทความ ฟน วิชา เรื่อง monoclonal antibody ที่ ใช ใน
การ ผลติ anti-serum เพือ่ ตรวจ หมู โลหติ และ อืน่ ๆ  เสนอ
โดย คุณ ทัศนีย สกุล ดํารงคพานิช ซึ่ง เปน หัว หนา ฝาย
ผลติ น้าํ ยา แอน ต ิซรีมัและ ผลติภณัฑ เซลล มาตรฐาน จะ ได
ทราบ ถึง ขั้นตอน การ ผลิต และ แง มุม ที่ นา สนใจ ตางๆ
สาํหรบัผูใช

บทความ พิเศษ เรื่อง  National Peripheral Stem

Cell Donation โดย แพทยหญิง รัชนี โอ เจริญ
ผูอาํนวยการ ศนูย บรกิาร โลหติ แหง ชาติ เปน เรือ่ง ที ่กาํลงั
อยู ใน ความ สนใจ ของ แพทย ทาง โลหติ วทิยา และ บคุลากร
ทาง การ แพทย ที ่เกีย่วของ แขนง ตางๆ เพราะ เปน เรือ่ง ใหม
และ เพิง่ เริม่ ม ีการ แนะนาํ โครงการ สู สาธารณชน ไป เรว็ ๆ  น้ี
ยอ วาร สาร เรือ่ง Age at infectionaffects the long-
term outcome of transfusion-associated
chronichepatitis C   และ เรื่อง Absence of D
alloimmunization  inD-pediatric oncology
patients receiving D-incompatible single-
donorplatelets เปน เรื่อง ที่ นา สนใจ แพทย หญิง
จฑุาทพิย ฟองศรณัย นาํ เสนอ เพือ่ ผูอาน จะ ได ตดิ ตาม
วชิา การ อยาง ประหยดั เวลา

ถาม- ตอบ  มี เขา มา เปน พักๆ ขอเชิญ ชวนให ผู ที่ มี
ปญหา ใน การ ปฏิบัติ งาน สง คําถาม เขา มา เรา จะ หา ผู
เชีย่วชาญ ตอบ ให หาย ของ ใจ

พมิล เชีย่ว ศลิป
บรรณาธิการ

บรรณาธกิาร แถลง
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วาร สาร โลหติ วทิยา และ เวช ศาสตร บรกิาร โลหติ ฉบบั
นี ้เปน ฉบบั ที่ 3 ของ ป 2545 ซึง่ ออก ใกล กาํหนด ปกต ิของ
วาร สาร มาก ขึ้น ใน ฉบับ นี้ จะ มี บท บรรณาธิการ เกี่ยว กับ
โครง การ รับ บริจาค เซลลตน กําเนิด เม็ด โลหิต และ
กฏเกณฑ การ ปลูก ถาย  เซลล ตน กําเนิด เม็ด โลหิตใน
ประเทศ ไทย โดย นายแพทย ไตร โรจน ครธุเวโช นพินธ
ตน ฉบับ หนึ่ง เรื่อง เปน เรื่อง การ ตรวจ ทาง หอง ปฏิบัติ การ
เพื่อ วินิจฉัย  Lupus anticoagulant โดย คุณคัชริน
อายรุไชย และ คณะ รายงาน ผูปวย 2 ราย ที ่นา สนใจ ราย
แรก เปน ผูปวย ผูใหญ ที่ เปน   Antithrombin III
Deficiency โดย แพทยหญิง จิต ติ มา ศิริจีระชัย และ
คณะ ราย ที ่สอง เปน ผูปวย เดก็ ที ่เปน Food Cobalamin
Malabsorption โดย แพทยหญงิ ดา รนิทร ซอ โสตถกิลุ
และ คณะ

บรรณาธกิาร แถลง

บทความ ฟน วชิา ใน ฉบบั นี ้แพทย หญงิจริา ยุ เอือ้วรา
กลุ  ได กรณุา สง เรือ่ง Transfusion-Associated Graft-
Versus-Host Disease มา ลง ตี พิมพ ซึ่ง เรื่อง นี้ จะ มี
คาํถาม CME เพือ่ ตอบ กลบั ดวย 5 ขอ นอก จาก นี ้ยงั ม ียอ
วาร สาร หนึ่ง เรื่อง โดย นายแพทยอิศราง ค นุช ประยูร
เกี่ยว กับ  การ พบ  Persistent Lymphoblast  ใน
ไขกระดกู หลงั การ รกัษา   Acute Lymphoblastic Leu-
kemia  ใน เดก็

ขอ เชญิ ชวน ทาน สมาชกิ และ ผู สนใจ สง บทความ เพือ่ ลง
ต ีพมิพ มา ที ่บรรณาธกิาร เพือ่ เปน การ เผย แพร และ แบง ปน
ความ รู ซึง่ กนั และ กนั ซึง่ ทาง กอง บรรณาธกิาร จะ ดาํเนนิ การ
ลง ต ีพมิพ โดย เรว็ ที ่สดุ

ปญญา เสกสรรค
บรรณาธิการ


