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วารสารโลหติวทิยาและเวชศาสตรบรกิารโลหติ  ปที ่12 ฉบบัที ่4 ตลุาคม-ธนัวาคม 2545

 วาร สาร โลหติ วทิยา และ เวช ศาสตร บรกิาร โลหติ เลม
ที ่ 12/4 ประจาํ ป 2545 ได ออก ภาย ใน กาํหนด เวลา ตอง
ขอ ขอบคุณ ทีม งาน ใน การ จัดทํา วาร สาร ของ ทั้ง สอง ฝาย
คือสมาคม โลหิต วิทยาฯ และ ศูนย บริการ โลหิต ฯ ที่ ได
พยายาม อยาง เตม็ ที ่ที ่จะ ให วาร สาร ได ออก ตาม กาํหนด อกี
ครัง้ หนึง่

ใน วาร สาร ฉบบั นี ้ม ีนพินธ ตน ฉบบั เรือ่ง หมู โลหติ ใน
กลุม ผู บรจิาค โลหติ ของ ศนูย บรกิาร โลหติ แหง ชาติ โดย
แพทย หญิง จุฑาทิพย ฟองศรัณย และ คณะ เปน งาน
สะสม ใน ระยะ ยาว ของ หนวย Red Cell Serology ฝาย
ปฏบิตั ิการ รวม กบั องคการ อนามยั โลก ศนูย บรกิาร โลหติฯ
นบั ได วา เปน การ รายงาน หมู โลหติ ระบบ ตาง ๆ  ใน ผู บรจิาค
โลหิต ไทย จํานวน สูงสุด ที่ มี การ ศึกษา กัน มา การ ศึกษา
วิเคราะห และ รายงาน ไว เชน นี้ จะ มี ประโยชน อยาง ยิ่ง
สําหรับ ใช อางอิง ตอไป นอก จาก นี้ ยัง มี บท บรรณาธิการ
ของ ผูชวยศาสตรา จารยนายแพทยอศิรางค นชุ ประยรู
เรื่อง Population Genetic of Blood Group Anti-
gen  ชวย อธิบาย ให ความ กระจาง ใน เรื่อง ของ โครง สราง
พื้นฐาน  ของ แอนติเจน ของ หมู โลหิต ตลอด ไป ถึง การ คิด
คํานวณ คา ตาง ๆ  ที่ ใช ใน การ ศึกษา ความ ถี่ ของ ยีน และ
phenotype  ของ หมู โลหิต ชนิด ตาง ๆ  บทความ ฟน วิชา
เรื่อง เครื่อง วิเคราะห เม็ด เลือด อัตโนมัติ :  เทคโนโลยี
แหง  ปจจุบัน และ อนาคต โดย   ศาสตราจารย แพทย หญิง
นวพรรณจาร ุรกัษ หวั หนา ภาควชิา เวช ศาสตร ชนัสตูร
คณะ แพทยศาสตร จฬุาลงกรณ มหาวทิยาลยั ให ความ รู
เรื่อง เทคโนโลยี ของ การ วิเคราะห เม็ด เลือด อัตโนมัติ เปน

อยาง ด ีและ เขาใจ ได งาย รวม ทัง้ ม ีคาํถาม ทาย เรือ่ง เพือ่ ให
ผูอาน ที ่เปน แพทย ได ทาํ และ สง มา เพือ่ สะสม คะแนน CME
ดวย

ยอ วาร สาร 2 เรื่อง Persistence of HTLV-I in
blood  components after leukocyte depletion
โดยแพทย หญงิ จฑุาทพิย ฟองศรณัย จะ ชวย ให ตระหนกั
วา การ ใช ชดุ กรอง เมด็ เลอืด ขาว ไม สามารถ ใช ทดแทน การ
ตรวจ กรอง หรือ การ ทําลาย เชื้อ ไวรัส ที่ แพร ทาง การ รับ
โลหติ ได และ เรือ่ง A randomized controlled trial
comparing  the frequency of acute reactions to
plasma-removed platelets and prestorage WBC
reduced  platelets โดย แพทย หญิง จุฑาทิพย ฟอง
ศรณัย  เชน กนั ซึง่ พบ วา การ ใช เกลด็ โลหติ ที ่ผาน การ กรอง
เกดิ ปฏกิริยิา รนุ แรง นอย กวา ใช เกลด็ โลหติ ที ่เตรยีม โดย
แยกพลาสมาออก แลว เตมิ น้าํ ยา เกบ็ เกลด็ โลหติ ไป แทน

ถาม- ตอบ แนว ปฏบิตั ิสทิธ ิผู บรจิาค โลหติ 18 ครัง้ ซึง่
ตอบ โดย แพทยหญิง รัชนี โอ เจริญ ผูอํานวยการ ศูนย
บรกิาร โลหติ แหง ชาติ ชวย ให แพทย และ บคุลากร ทาง การ
แพทย สามารถ ถาย ทอด ให ประชาชน กลุม ผู บรจิาค โลหติ
เขาใจ ใน สิทธิ และ ทราบ ขั้นตอน ใน การ ปฏิบัติ ชัดเจน ถา
บริจาค ครบ 18 ครั้ง ไป แลว และ ตองการ ใชบริการ ใน
โครงการ ประกนั สขุภาพ ถวน หนา

 พมิล เชีย่ว ศลิป
บรรณาธิการ

บรรณาธกิาร แถลง
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วาร สาร โลหติ วทิยา ฉบบั นี ้เปน ฉบบั ที่ 4 ของ ป 2545
ซึ่ง ไดรับ ความ สนใจ จาก ทาน สมาชิก มาก ขึ้น ตาม ลําดับ
หากสมาชกิ ทาน ใด ยงั ม ิไดรบั วาร สาร กรณุา แจง กลบั มา ที่
สมาคม โลหติ วทิยา เพือ่ จะ ได ตรวจ  รายชือ่ และ ทีอ่ยู ให ถกู
ตอง เพือ่ การ จดั สง ตอไป

ใน ฉบบั นี ้จะ ม ีบท บรรณาธกิาร ของ ตวั ผม เอง เกีย่ว กบั
ความ รู ใหม และ ความ เห็น ตางๆ  เกี่ยว กับ hemophago-
cytic  lymphohistiocytosis เนือ่ง จาก ม ีรายงาน ผูปวย
ใน ฉบับ โดยแพทยหญิง  มาลัย วอง ชาญ ชัย เลิศ และ
คณะ เกี่ยว กับ T-cell leukemia ที่มา พบ แพทย ดวย
Enterocutaneous fistula และ hemophagocytic
syndrome รายงาน ผูปวย อีก หนึ่ง ราย เปน ของ แพทย
หญงิ  ดา รนิทร ซอ โสตถกิลุ และ คณะ เกีย่ว กบั ผูปวย เดก็
ที ่เปน massive thymic hyperplasia นพินธ ตน ฉบบั
เปน ของแพทย หญงิ กววิณัณ วรี กลุ และ คณะ เกีย่ว กบั

บรรณาธกิาร แถลง

การ ยอม cytochemical stain ดวย acid phos-
phatase  เทียบ กับ การ ใช T cell monoclonal anti-
bodies  โดย flow cytometry เพือ่ การ วนิจิฉยั T cell
leukemia  ใน เดก็ บท ฟน วชิา ใน ฉบบั นี ้โดย นายแพทย
ปรีดา วาณิชยเศรษฐกุล เกี่ยว กับ unrelated donor
stem  cell transplantation และ ยอ วาร สาร เปน ของ
แพทยหญงิ  ดา รนิทร ซอ โสตถกิลุ หวัขอ เรือ่ง  random-
ized  trial การ ใช high dose methylprednisolone
เทียบ กับ intravenous immunoglobulin สําหรับ
รกัษา ผูปวย เดก็ ITP

ขอ เชิญ ชวน ทาน สมาชิก สง บทความ มา ลง ใน วาร สาร
เพือ่ เผย แพร ความ รู และ ผลงาน ของ ทาน ให เปน ที ่ประจกัษ

ปญญา เสกสรรค
บรรณาธิการ


