
1

วารสารโลหติวทิยาและเวชศาสตรบรกิารโลหติ  ปที ่13 ฉบบัที ่1 มกราคม 2546

วาร สาร โลหติ วทิยา และ เวช ศาสตร บรกิาร โลหติ เลม
ที่  13/1 ประจํา ป 2546 เปน ฉบับ ปฐมฤกษ ของ ป 2546
ซึ่งเปน ป ที่ 13 นับ วา วาร สาร นี้ ได เจริญ เติบโต เขา สู วัย
ทนีเอจ แลว ใน ระยะ เวลา ที ่ผาน มา เรา ไดรบั ความ รวมมอื
อยาง ด ียิง่ จาก บรรดา นกั วทิยาศาสตร แพทย เจาหนาที่
ศนูย บรกิาร โลหติ และ คณาจารย ใน มหาวทิยาลยั ตาง ๆ  ที่
สง ผลงาน มา ต ีพมิพ รวม ทัง้ คณะ บรรณาธกิาร ที ่ประกอบ
ไป ดวย ผูทรง คณุวฒุ ิชวย ใน การ review original paper
ที ่สง มา ให พจิารณา เพือ่ ลง พมิพ ซึง่ ดฉินั ตอง ขอ ขอบคณุ
อยาง สงู ไว ใน โอกาส นี ้ดวย

ใน ฉบับ นี้ มี บท บรรณาธิการ เรื่อง “Allogeneic Pe-
ripheral  Blood Stem Cell Transplantation” โดย
นายแพทย สามารถภคกษมา เปน การ เพิ่ม พูน ความ รู
เกีย่ว กบั การ ใช stem cell จาก กระแส โลหติ ของ ผู บรจิาค
ใน การ ปลกู ถาย ไข กระดกู ซึง่ เขา กบั ยคุ สมยั ที ่ศนูย บรกิาร
โลหติ ฯ ได เปด โครงการ National Stem Cell Registry
Program เพือ่ บรกิาร แก ผูปวย โรค และ ภาวะ ตาง ๆ  ที ่ตอง
รักษา ดวย การ ปลูก ถาย ไข กระดูก แต ไม สามารถ หา ผู
บรจิาค ที ่เหมาะสม จาก พีน่อง ของ ตน เอง แพทยหญงิ  ศรี
วิไล ตัน ประเสริฐ อดีต ผูอํานวยการ ศูนย ฯ เขียน
บทความ พเิศษ“Blood Safety Around the World”
เปน การ คน ควา รวบรวม ขอมลู ที ่ครอบ คลมุ เกีย่ว กบั ความ
ปลอดภยั ของ โลหติ ใน ประเทศ ตาง ๆ  ทัว่ โลก

นิพนธ ตน ฉบับ เรื่อง“ การ ตรวจ ลักษณะ ทาง พันธุ
กรรม ของ หมู เลอืด ABO ดวย วธิี Polymerase chain
reaction-restriction fragment length polymor-

phism”  ของ แพทยหญงิ เรอืง รอง ชพี สตั ยา กร เปน การ
ศึกษา ระดับ molecule ของ หมู โลหิต ABO ซึ่ง การ
พัฒนา ให มี การ ตรวจ นี้ ขึ้น สามารถ ประยุกต ใช ใน ราย ที่
จาํเปน ได

ยอ วาร สาร เรือ่ง“ วคัซนี ไวรสั ตบั อกัเสบบี อาจ เปน ขอ
ผดิพลาด ใน การ ยนืยนั ผลบวก ของ HBsAg ใน ผู บรจิาค
โลหติ” ให แนว ปฏบิตั ิใน การ รบั บรจิาค โลหติ ใน กรณ ีไดรบั
วคัซนี HBV สวน เรือ่ง“Inactivation of Parvovirus
B19 During Pasteurization of Human Serum
Albumin”  ให ความ มั่น ใจ ถึง ความ ปลอดภัย ใน การ
ติดเชื้อ  B19 ของ human serum albumin ที่ ฆา เชื้อ
โดย วธิี pasteurization

ใน ปกิณกะ แพทยหญิง สรอยสอางค พิกุล สด ได
รวบรวม เขยีน เรือ่ง“ โภชนาการ กบั การ บรจิาค โลหติ” เปน
ความ รู ที่ ควร ถาย ทอด ตอ ให ผู บริจาค โลหิต ได ทราบ กัน
อยาง ทั่ว ถึง เพราะ เรา จะ ได ผู บริจาค โลหิต ที่ มี สุขภาพ
แข็งแรง และ สามารถ บริจาค โลหิต ได ใน ระยะ ยาว ตาม
ความ ประสงค

ถาม- ตอบ เรื่อง การ สง ตัวอยาง โลหิต ตรวจ ที่ ภาค
บรกิาร โลหติ ฯ ทาํไม จงึ ตอง สง ตวัอยาง โลหติ จาก สาย ปลอง
ดวย ทําให เกิด ความ เขาใจ วา ชวย ใน การ ตรวจ ยืนยัน วา
โลหติยนูตินัน้ ๆ  ตดิเชือ้

พมิลเชีย่ว ศลิป
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วาร สาร โลหติ วทิยา และ เวช ศาสตร บรกิาร โลหติ ฉบบั
นี ้เปน ฉบบั ที่ 1 ประจาํ ป 2546 ซึง่ ทาง กอง บรรณาธกิาร ได
ดาํเนนิ การ ให ออก ได ตาม กาํหนด ใน ที ่สดุ โดย หวงั จะ ไดรบั
ความ สนับสนุน จาก สมาชิก ชวย กัน สง บทความ มา ลง ตี
พมิพ เพือ่ ความ หลาก หลาย ของ ผู นพินธ มาก ขึน้

ใน ฉบับ นี้ มี บท บรรณาธิการ โดย นายแพทย ปรีดา
วาณชิยเศรษฐกลุ เกีย่ว กบั โรค โลหติ จาง ใน เดก็ ซึง่ เกริน่
นํา ถึง บทความ ฟน วิชา การ ใน ฉบับ นี้ โดย แพทยหญิง
ดารนิทร  ซอ โสตถกิลุ เรือ่ง pure red cell aplasia ใน
เดก็ และ ยอ วาร สาร ของ แพทยหญงิ เนาวรตัน วงศ สวสัดิ์
เกีย่ว กบั การ ใช metoclopramide รกัษา โรค pure red
cell  aplasia

นพินธ ตน ฉบบั เปน ของผศ. กฤษณาปทปีโชต ิวงศ
และ คณะ เกีย่ว กบั ความ คงทน ของ พารามเิตอร ทาง โลหติ
วทิยา ใน เลอืด ที ่เกบ็ ไว   รายงาน ผูปวย 2 ราย ราย แรก
เปน ของ นายแพทย บุญ ชู พงศธนา กุล และ คณะ เกี่ยว
กับ ANLL ทีม่า พบ แพทย เริม่ แรก ดวย hemophago-
cytic  syndrome คลาย กับ ผูปวย ที่ รายงาน ใน วาร สาร

ฉบบั ที ่แลว แต ตาง ชนดิ ของ มะเรง็ เมด็ เลอืด ขาว ผูปวย
อีก หนึ่ง ราย เปน  ผูปวย เด็ก  Klinefelter  syndrome
ที่มา พบ แพทย ดวย มะเร็ง choriocarcinoma โดย
นายแพทย รชัฏะ ลาํ กลู  และ คณะ  บทความ ฟน วชิา อกี
หนึ่ง เรื่อง เปน ของ แพทย หญิง จิรา ยุ เอื้อวรา กุล เรื่อง
thrombotic thrombocytopenic  purpura : current
pathophysiology  and   treatment

สมาชิก ที่ สง คําตอบ CME มา รวม ทั้ง ผู นิพนธ ตน
ฉบบั ทกุ ทาน ที ่สง บทความ มา ลง ใน วาร สาร ตลอด ป 2545
ที่ ผาน มา ทาง กอง บรรณาธิการ จะ ได ดําเนิน การ จัดทํา
คะแนน CME ของ ทาน สง ให ศนูย การ ศกึษา ตอ เนือ่ง ของ
แพทย ภาย ใน เดอืน เมษายน นี้ จงึ ถอื โอกาส นี ้ เรยีนแจง มา
เพือ่ ทราบ
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