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บรรณาธิการแถลง
วารสารโลหิตวิทยาฯฉบับที่14/4ซึ่งเปนฉบับสง
ทาย ป พ.ศ. 2547 เรื่อง ใน เลม ประกอบ ดวย บท
บรรณาธิการเรื่อง การบริการโลหิตของประเทศไทย
เปน Well-organizedco-ordinatedbloodtransfusionprogramแลวหรือยัง?โดยแพทยหญิงรัชนี
โอเจริญผูอ าํ นวยการศูนยบริการโลหิตแหงชาติความ
ชัดเจนของการประสานงานระหวางศูนยบริการโลหิตฯ
และหนวยงานอืน่ ๆทีเกี
่ ย่ วของจะชวยเพิม่ ประสิทธิภาพ
ของ งาน ใน ภาพ รวม ของ ประเทศ รวม ทั้ ง มี การ ใช
ทรัพยากรอยางคุม คาทําใหการบริการโลหิตของประเทศ
มีความปลอดภัยสูงสุดมีคุณภาพแพทยสามารถใช
โลหิตไดอยางถูกตองและศูนยบริการโลหิตฯสามารถ
ดําเนินงานไดอยางยัง่ ยืน
นิพนธตนฉบับเรื่อง Unitcostofbloodcollection,NationalBloodCentre,ThaiRedCross
Societyโดยคุณนิรมลอยูกําเหนิดและคณะไดคิด
คํานวณราคาตนทุนตอหนวยของงานเจาะเก็บโลหิตทั้ง
ภายในและภายนอกสถานที่ ซึง่ จะมีประโยชนในการวาง
แผนการเจาะเก็บโลหิตไดถูกตองเหมาะสม
บทความฟนวิชาเรื่อง NATforAdditionMarkers:ImplicationforBloodSafetyโดยแพทยหญิง
รัชนีโอเจริญการใชเทคนิคNATในการตรวจกรอง
HIVและHCVในโลหิตผูบริจาคทําใหโลหิตมีความ
ปลอดภัยเพิม่ ขึน้ จากเดิมทีเคย
่ ตรวจดวยวิธี EIAเพียง
อยางเดียวเทาทีได
่ นํามาใชในศูนยบริการโลหิตฯพบวา
ชวยลดความเสี่ยงการติดเชื้อจากการรับโลหิตในระยะ
windowperiodไปไดในอัตราHIV3:80,825ยูนติ 
และHCV1:80,825ยูนติ จากการศึกษานีทํ้ าใหทราบ
วาควรเพิม่ ความเขมแข็งในการคัดกรองผูบริ
 จาคโลหิต
และนําไปสูการ
 วางนโยบายการตรวจกรองโลหิตผูบริ
 จาค
ทัว่ ประเทศตอไป

บทความ พิเศษ เรื่อง Viral Subtypes : HIV,
HBV,HCVโดยนายแพทยยงภูวรวรรณไดกลาว
ถึงsubtypeของHIV,HBV,HCVอยางสมบูรณ
รวมทัง้ เทคนิคการทดสอบและกรณีศึกษาซึง่ นาสนใจมาก
ปกิณกะเปนขอสรุปและขอเสนอแนะที่ไดจากการ
ประชุมPre-congressworkshoponPracticalApproachtoSafeBloodTransfusionซึง่ จัดโดยมูลนิธิ
ฮโมฟเลียแหงประเทศไทยและSEMEOTROPMED
Network ใน ระหวาง วันที่ 15-16 ตุลาคม 2547ณ
โรงแรมนารายณกรุงเทพฯซึ่งสรุปโดยDr.Rajesh
Bhatia,RegionalAdviser,จากSEARO,WHO
กรุง นิวเดลี ประเทศ อินเดีย  ซึ่ง มา รวม เปน วิทยากร
บรรณาธิการเห็นวาจะเปนประโยชนตอผูปฏิ
 บตั งาน
ิ ดาน
การ ตรวจ กรอง โลหิต ทําให การ ให โลหิต ใน ภูมิภาค นี้
ปลอดภัยขึน้ จึงนํามาลงไวในวารสารนี้
และยอวารสารเรือ่ ง Newinsulationtechnology
providesnext-generationcontainersfor“iceless”andlightweighttransportofRBCsat1to
10 ํC in extreme temperatures for over 78
hoursโดยภญ.พนาวรรณคุณติสุขเปนเรือ่ งนาสนใจ
เกีย่ วกับการเลือกใชภาชนะบรรจุโลหิตทีมี่ ขนาดเบาและ
รักษาอุณภูมทีิ ่ 1-10 Cํ ไดนานกวา78ชัว่ โมงทุกคนคง
อยากไดมาใชเองบางเปนแน
ถาม-ตอบเรือ่ ง ตองการจะสงโลหิตผูบริ
 จาคตรวจที่
ภาค บริการ โลหิต จะ ตอง ดําเนิน การ อยางไร ?โดย
คุณสุภาณีเกวลินชวยใหความกระจางในการสงโลหิต
ตรวจทีภาค
่ บริการโลหิต
พิมลเชีย่ วศิลป
บรรณาธิการ

วารสารโลหิตวิทยาและเวชศาสตรบริการโลหิต ปที่ 14 ฉบับที่ 4 ตุลาคม-ธันวาคม 2547
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บรรณาธิการแถลง
วารสารโลหิตวิทยาและเวชศาสตรบริการโลหิตฉบับ
นีเป
้ นฉบับสุดทายของป2547ซึง่ ไดมีการพิมพออกเผย
แพรตามกําหนดเวลาที่เหมาะสมมาตลอดในชวง3ปที่
ผานมาดวยเนือ้ หาพอสมควรหวังใหเปนทีพึ่ งพอใจของ
สมาชิกทุกทาน
นิพนธตนฉบับในฉบับนีมี้ 2เรือ่ งเรือ่ งแรกเปนของ
พญ.ฐรภัทร จิ ต ต โ สภั ก ตร แ ละ คณะ เกี่ ย ว กั บ การ
กระจายของมะเร็งตอมน้าํ เหลืองมาทีระบบ
่ ประสาทสวน
กลางและเรือ่ งทีสอง
่ ไดรบั เกียรติจากศ.เกียรติคณ
ุ พญ.
ถนอมศรีศรีชัยกุลและคณะเปนseriesเกีย่ วกับผูป ว ย
HemophagocyticSyndromeทีน่ าสนใจ โดยศ.นพ.
ธานินทรอินทรกําธรชัยไดกรุณาเขียนบทบรรณาธิการ
เรือ่ ง SecondaryCNSLymphomaดวย
รายงาน ผูปวย ใน ฉบับ นี้ ของผศ.พญ. กลีบ สไบ
สรรพกิจและคณะเปนผูป ว ย Hereditarymethemo-

globinemiaจากการขาดcytochromeb5reductase
deficiencyซึง่ พบไดนอยแตนาสนใจบทความฟน วิชา
เปนของรศ.นพ.พันธุเทพ
 อังชัยสุขศิริ เกีย่ วกับ ความ
ผิดปกติของการแข็งตัวของเลือดในผูป ว ยมะเร็งและยอ
วาร สาร เปน ของพญ. อัจจิ มา อิสระ เรื่อง ManagementofHemophiliaBinhibitorpatientswith
anaphylacticreactiontoFIXconcentrates
ในวาระดิถขึี น้ ปใหมกองบรรณาธิการขออํานวยพรมา
ยังผูอ า นและสมาชิกทุกทานใหมีสุขภาพทีแข็
่ งแรงและสม
หวังในสิง่ ทีปรารถนา
่
ทุกประการ
ปญญา เสกสรรค
บรรณาธิการ
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