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วารสารโลหติวทิยาและเวชศาสตรบรกิารโลหติ  ปที ่15 ฉบบัที ่2 เมษายน-มถินุายน 2548

 วาร สาร โลหติ วทิยา และ เวช ศาสตร บรกิาร โลหติ ป ที่ 15
ฉบบั ที่ 2 ประจาํ ป 2548 ม ีบท บรรณาธกิาร เรือ่ง  Review
of P Blood Group System โดย รอง ศาสตราจารย
แพทยหญงิ ศศ ิธร เพ ชร จนัทร ภาควชิา เวช ศาสตร การ
ธนาคาร เลือด คณะ แพทยศาสตร ศิริราช พยาบาล
มหาวทิยาลยั มหดิล เปน การ ทบทวน ใน เรือ่ง ของ หมู เลอืด
ระบบ P ตาม ดวย นิพนธ ตน ฉบับ เรื่อง  หมู เลือด P ใน
เดก็ชาย ไทย ภเูขา เผา ลา หู ถิน่ อาศยั ใน ภาค เหนอื โดย รอง
ศาสตราจารย แพทยหญงิ เรอืง รอง ชพี สตั ยา กร ภาค วชิา
พยาธ ิวทิยา คณะ แพทยศาสตร มหาวทิยาลยั เชยีงใหม
เปน รายงาน ผูปวย ที ่ม ีหมู เลอืด ที ่หา ยาก ใน ระบบ P พรอม
กบั ม ีปญหา ใน การ เตรยีม โลหติ ให ผูปวย ใน เรือ่ง ได อาง ถงึ
การ รายงาน ผูปวย ที่ มี หมู โลหิต ชนิด เดียว กัน นี้ ที่ พบ ที่
จังหวัด ขอนแกน ของ รอง ศาสตราจารย ยุ พา เอื้อ วิจิตร
อรุณ นับ วา เปน เรื่อง ที่ นา สนใจ สวน บทความ ฟน วิชา
เรือ่ง  Prenatal Study โดย บรรณาธกิาร เอง เพือ่ กระตุน
ให เหน็ ความ สาํคญั ใน การ ตรวจ โลหติ  ผูหญงิ ตัง้ครรภ เปน
การ เตรยีม ความ พรอม แก ผูปวย   ใน ปญหา ที ่อาจ เกดิ ขึน้
ได  หลาย ๆ  ปญหา ผล การ ตรวจ ทําให สามารถ อธิบาย
ปญหา บาง ปญหา ได และ การ ตรวจ บาง อยาง ทําให รู ลวง
หนา วา เรา จะ พบ กบั ปญหา อะไร บาง ทาํให สามารถ เตรยีม
ความพรอัม ใน การ เผชญิ กบั ปญหา นัน้  ๆ  ได อยาง รู เทา ทนั
และ ทาํให ผูปวย ปลอดภยั เขา ทาํนอง วา “ กนั ไว ด ีกวา แก”
และ   “รู เขา รู เรา รบ ครัง้ ใด ก ็ชนะ ทกุ ครัง้” ทาน อาน เอา เอง
ก็ แลว กัน จะ เขาใจ วา มัน มี ความ หมาย เชน นั้น จริงๆ

บทความ พเิศษ เรือ่ง  การดืม่น้าํกอนการบรจิาค โลหติ
ชวย ปองกนัการ เปน ลม ได  โดย แพทยหญงิ สรอยสอางค
พิกุล สด รอง ผูอํานวยการ ศูนย บริการ โลหิต แหง ชาติ
สภา กาชาด ไทย เปน การ ปฏบิตั ิแนว ใหม ที ่อาจ ไม ใช ความ
รู ใหม จะ ชวย ลด อตัรา การ เปน ลม จาก การ บรจิาค โลหติ
และ ผู บรจิาค รูสกึ สด ชืน่ หลงั การ บรจิาค โลหติ ทาํให การ
บรจิาค โลหติ เปน ประสบการณ ที ่ดี อยาก มาบ รจิาคอกี

ยอ วาร สาร เรือ่ง White particulate matter:report
of the adhoc industry review group โดย เภสชักร
หญิงอัมพวัน ภาค ภูมิ พงศ  ศูนย บริการ โลหิต แหง ชาติ
และ ถาม ตอบ เรือ่ง  เลอืด Rh ลบ หาก เหลอื ใช แลว จะ ให
ผูปวย Rh บวก ได ไหม? คน ที ่คดิ วา ไม ได กข็อ ใหกรณุา
อาน ดวย

สดุ ทาย นี ้ ม ีเรือ่ง ผดิ พลาด ที ่ขอ แก ไข  โดยแนบ ตอ ทาย
เลม มา ใน ฉบบั นี ้ดวย  เปน บท บรรณาธกิาร  เรือ่ง  การ คดั
เลือก ผู บริจาค โลหิต  (Blood  Donor  Selection)  โดย
นาวาโท  แพทยหญงิอบุล  จรญูเรอืงฤทธิ ์ ลงใน วารสารฯ
ปที ่ 15  ฉบบัที ่ 1  ที ่เพิง่ ผาน มา  บรรทดั ที ่ 2  ของ ยอ หนา
แรก  เปลี่ยน จาก ผู บริจาค ที่มุงหวังสิ่ง ตอบ แทน  แก เปน
ผูบรจิาค ที ่ไม มุงหวงั สิง่ ตอบ แทน  ซึง่ทาํ ให ความ หมาย ผดิ
ไป  ตอง ขอ อภัย ใน ความ ผิด พลาด ครั้ง นี้ ดวย

พมิล เชีย่ว ศลิป
บรรณาธกิาร
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 วาร สาร โลหติ วทิยา และ เวช ศาสตร บรกิาร โลหติ ฉบบั
นี้ เปน ฉบบั ที่ 2 ของ ป 2548 แต เปน ฉบบั แรก ภาย ใต กอง
บรรณาธกิาร ชดุ ใหม ซึง่ ม ีการ เปลีย่น แปลง ภาย หลงั การ
เลอืก ตัง้ กรรมการ บรหิาร ชดุ ใหม สมาคม โลหติ วทิยา แหง
ประเทศ ไทย เมื่อ เดือน มีนาคม ที่ ผาน มา โดย จะ มี วาระ
ระหวาง ป 2548  ถงึ ป 2550 และบรรณาธกิาร คน เดมิ ซึง่
กอง บรรณาธิการ ชุดใหม มี ปณิธาน ที่ จะ ผลิต วาร สาร ที่ มี
คุณภาพ  ออก ตรง ตาม กําหนด เวลา เพื่อ สมาชิก สมาคม
ตอไป

ใน ฉบบั นี ้จะ ม ีนพินธ ตน ฉบบั เรือ่ง การ ตรวจ คดั กรอง
และ ปองกัน โรคธาลัสซี เมีย ชนิด ราย แรง ใน ระยะ กอน
คลอด  ของผศ.พญ. พมิพ ลกัษณ เจรญิ ขวญั และ คณะ
โดย ม ีบท บรรณาธกิาร เกีย่ว กบั โรคธาลสัซ ีเมยี ของรศ.
นพ. กิตติ   ตอ จรัส บทความ ฟน วิชา เปน ของผศ. นพ.
ปรดีา  วาณชิยเศรษฐกลุ เกีย่ว กบั  unrelated umbili-
cal  cord blood transplantation

นอก จาก นี ้ยงั ม ีบทความ พเิศษ เรือ่ง ประสบการณ การ
เปน  ผู บรจิาค เซลล ตน กาํเนดิ เมด็ เลอืด โดยรศ. นพ. รชัฏะ
ลาํ กลู ยอ วาร สาร เปน เรือ่ง Efficacy and safety of
two different rG-CSF preparations in the treat-
ment  of patients with severe congenital neutro-
penia  โดยพญ. พชัร นภา จงอจัฉรยิกลุ

สําหรับ การ สง คําตอบ เพื่อ คะแนน CME เนื่อง จาก
ม ีผู สนใจ สง คาํตอบ นอย มาก ทาง กอง บรรณาธกิาร จงึ ขอ
ยกเลกิ กจิกรรม ดงั กลาว โดย คง ให คะแนน CME เฉพาะ
ผู นิพนธ และ ผู รวม นิพนธ บทความ ใน วาร สาร รวม ถึง
reviewer ของ บทความ เทานัน้
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