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วารสารโลหติวทิยาและเวชศาสตรบรกิารโลหติ  ปที ่15 ฉบบัที ่1 มกราคม-มนีาคม 2548

 วาร สาร โลหติ วทิยาฯ เลม ที่ 15/1 ปพ.ศ.2548 เปน
เลม แรก ของ ป ใน เลม ประกอบ ไป ดวย บท บรรณาธิการ
เรื่อง  การ คัด เลือก ผู บริจาค โลหิต โดย   นาวาโท แพทย
หญงิ  อบุล  จรญู เรอืง ฤทธิ์ แม ด ูเหมอืน วา รู ๆ  กนั อยู แลว
แต ก ็ยงั ม ีหลาย ประเดน็ ที ่นา สนใจ เพือ่ ตดิ ตาม และ ใช เปน
แนว ทาง ปฏิบัติ งาน ได นิพนธ ตน ฉบับ เรื่อง  The Irra-
diation  of  Blood Components in Siriraj Hospital
โดย คณุ วภิาณี ลหีไพบลูย สกลุ และ คณะ จาก ภาควชิา
เวช ศาสตร การ ธนาคาร เลือด คณะ แพทยศาสตร ศิริราช
พยาบาล เปน การ ศกึษา ขอมลู ยอน หลงั การ ใช โลหติ และ
สวน ประกอบ โลหติ ที ่ฉาย แสง แลว แก ผูปวย ประเภท ตาง ๆ
ซึ่ง เปน ประสบการณ ของ คณะ แพทยศาสตร ศิริราช
พยาบาล  แพทยหญิง ศรี วิไล ตัน ประเสริฐ อดีต
ผูอํานวยการ ศูนย บริการ โลหิต ฯ ขณะ นี้ ดํารง ตําแหนง ที่
ปรกึษา พเิศษ สภา กาชาด ไทย ได ให เกยีรต ิและ เวลา ใน การ
เขยีน บทความ ฟน วชิา เรือ่ง  NAT screening in blood
donations ซึง่ นอก จาก จะ คน ขอมลู ที ่ต ีพมิพ ไว แลว ทาน

ยงั ได สอบ ถาม และ ได ขอมลู ความ คดิ เหน็ สวน ตวั มา จาก ผู
เชี่ยวชาญ หลายๆ  ประเทศ แพทยหญิง สรอยสอางค
พิกุล สด รอง ผูอํานวยการ ศูนย บริการ โลหิต ฯ เขียน
บทความ พเิศษ เรือ่ง  วเิคราะห สถานการณ โลหติ บรจิาค
ปพ.ศ.2547   ของศูนย บริการ โลหิต ทําให ได ทราบ วา
ขณะ นี้ โลหิต ที่ จัดหา โดย ศูนย บริการ โลหิต ฯ มี ความ
ปลอดภัย ยิ่ง ๆ  ขึ้น ทั้ง นี้ ดวย ความ สามารถ ของ ทุก ฝาย ที่
เกี่ยวของ ยอ วาร สาร เรื่อง  Platelet function
abnormalities in qualified  whole-blood donor:
effects  of medication  and  recent food intake
โดยภญ. พนา วรรณ คณุ ต ิสขุ  ทาํให ทราบ วาน อก จาก ยา
บาง ชนดิ แลว อาหาร ประ เภท ชอ็คโกแลต็ ทาํให การ ทาํงาน
ของ เกลด็ โลหติ ผดิ ปกต ิได
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วาร สาร โลหติ และ เวช ศาสตร บรกิาร โลหติ ฉบบั นี ้เปน
ฉบับ ที่ 1 ของ ป ที่ 15 แต จะ เปน ฉบับ สุด ทาย ภาย ใต การ
ดําเนิน การ ของ คณะ บรรณาธิการ ชุด นี้ ซึ่ง ได ดําเนิน การ
ตาม นโยบาย และ เปาหมาย ของ คณะ กรรมการ บริหาร
สมาคม โลหิต วิทยา แหง ประเทศ ไทย วาระพ.ศ. 2545 -
2547  ที ่กาํลงั จะ หมด วาระ ลง ใน เดอืน มนีาคมพ.ศ.2548
คอื ให ม ีการ ยก ระดบั คณุภาพ ของ วาร สาร และ ออก เผย แพร
ตาม กําหนด เวลา ซึ่ง คณะ บรรณาธิการ ก็ ได ดําเนิน การ
สนอง มา ตลอด 3 ป ที ่ผาน มา

ใน ฉบบั นี้ จะ ม ีนพินธ ตน ฉบบั2 เรือ่ง เรือ่ง แรก เปน
ของรศ. นพ.อภชิยั ล ีละ ศริิ และ คณะ เกีย่ว กบั Recom-
binant  Factor VIIa therapy in adult Thai pa-
tients  with serious bleeding episodes โดย ไดรบั
ความ กรณุา อยาง สงู จากศ. เกยีรตคิณุพญ. ถนอม ศรี ศรี
ชัย กุล เขียน บท บรรณาธิการ เรื่อง Recombinant Fac-
tor  VIIa therapy in clinical practice นิพนธ ตน
ฉบบั เรือ่ง ที ่สอง เปน ของพญ. นยั นา มหา โพธิ ์และ คณะ
เกีย่ว กบั  ประโยชน ของ คา mean platelet volume ใน

การ วนิจิฉยั ภาวะ เกรด็ เลอืด ต่าํ จาก การ ถกู ทาํลาย มาก   ซึง่
ทัง้ 2 เรือ่ง เปน เรือ่ง ที ่นา สนใจ มาก

บทความ ฟน วชิา การ เปน ของรศ. นพ. วเิชยีร มงคล
ศร ีตระกลู เรือ่ง  ผล ระยะ ยาว ของ ผูปวย ที ่ไดรบั การ ปลกู
ถาย ไข กระดกู โดย ม ียอ วาร สาร ของพญ. สรุยี พร พงษ
เสวลกัษณ เกีย่ว กบั Assessment of Pediatric Dos-
age  Guidelines for Enoxaparin

คณะ บรรณาธกิาร ขอ ขอบ พระ คณุ ผูเขยีน บทความ ทกุ
ทาน ที่ ได กรุณา สง บทความ มา ลง ตี พิมพ ใน วาร สาร โลหิต
วทิยา และ เวช ศาสตร บรกิาร โลหติ ตลอด 3 ป ที ่ผาน มา
ทาํให เกดิ ประโยชน แก ผูอาน และ ทาํให การ ดาํเนนิ งาน ของ
วาร สาร นี ้เปน ไป ได ดวย ดี และ หวงั วา ทกุ ทาน จะ ตดิ ตาม
ผลงาน และ ให ความ รวมมอื กบั คณะ บรรณาธกิาร ชดุ ใหม
ตอไป
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