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วารสารโลหติวทิยาและเวชศาสตรบรกิารโลหติ  ปที ่ 16 ฉบบัที ่ 3 กรกฎาคม-กนัยายน 2549

วาร สาร โลหติ วทิยาฯ เลม ที่ 16/3 กรกฏาคม  - กนัยายน
2549 ม ีเรือ่ง ที ่นา สนใจ เกีย่ว กบั การ ทาํ hemapheresis เริม่
จาก บท บรรณาธิการ เรื่อง   Hemapheresis:  Regula-
tions  and Rules  โดย บรรณาธิการ เอง ได รวบรวม
มาตรฐาน และ ขอ กําหนด ตาง  ๆ  ที่ เกี่ยว กับ การ ทํา
hemapheresis  ทัง้ ระดบั สากล และ ระดบั ประเทศ ที ่ได มี
การ กาํหนด ใช ปฏบิตั ิกนั อยู คณุ สม ใจ สมบตั ินมิติ สกลุ
หัว หนา หนวย บริจาคพลาสมาและ เกร็ด โลหิต ได เสนอ
เรื่อง  ประสบการณ การ ทํา Therapeutic apheresis
ของ ศูนย บริการ โลหิต แหง ชาติ สภา กาชาด ไทย เปน
นิพนธ ตน ฉบับ รวบรวม การ ทํา therapeutic hema-
phereis  ของ ศนูย บรกิาร โลหติ แหง ชาติ ใน ระยะ เวลา 6
ป ซึ่ง นับ วา เปน แหลง รวม ประสบการณ ที่ มาก แหง หนึ่ง
นอก เหนือ จาก ขอมูล ของ โรงพยาบาล ที่ เปน คณะ แพทย
ศาสตร ตาง ๆ  บทความ พเิศษ เรือ่ง  Cord Blood Bank
in Thailand โดย แพทยหญงิ รชันี โอ เจรญิ ผูอาํนวยการ
ศูนย บริการ โลหิต แหง ชาติ เปน เรื่องราว ของ การ จัด ตั้ง
และ กจิกรรม ของ Cord Blood Bank ใน ประเทศ ไทย นบั

วา เปน กิจกรรม ที่ มี ประโยชน และ แสดง ถึง ความ พัฒนา
กาวหนา ทาง วชิา การ ของ ศนูย บรกิาร โลหติ ฯ ที ่สามารถ ให
บริการ นี้ แก ผูปวย ใน โรงพยาบาล ตาง ๆ  ทั่ว ประเทศ

ยอ วาร สาร เรื่อง  The impact of individual
donation NAT screening on blood safety-the
South African experience โดย คณุ สณินีาฏ อ ุทา ซึง่
เปน รายงาน ประสบการณ การ ตรวจ กรอง โลหติ ผู บรจิาค
โดย เทคนคิ NAT ของ ประเทศ อาฟรกิา ใต ก ็เปน ขอมลู
ที่ มี ประโยชน สามารถ นํา ไป ประยุกต ใช ตอไป สวน ถาม
ตอบ โดย คณุ สณินีาฏ อ ุทา เชน กนั เกีย่ว กบั เรือ่ง Occult
Hepatitis B infection คือ อะไร การ ตรวจ ทาง หอง
ปฏบิตั ิการ เปน อยางไร ม ีความ สาํคญั ทาง คลนิกิ อยางไร
ที่ อาจ เปน ปญหา ใน การ ตรวจ ทาง หอง ปฏิบัติ การ ซึ่ง
ผูอาน สามารถ นํา ความ รู เหลา นี้ ไป ใช ประโยชน ได ตาม
สมควร
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วาร วาร โลหติ วทิยา และ เวช ศาสตร บรกิาร โลหติ วทิยา
นี ้เปน ฉบบั ที่ 3 ของ ป 2549 ซึง่คง จะ  ออก ใกล กาํหนด ปกติ
ของ วาร สาร มาก ขึน้ ใน ฉบบั นี ้บท บรรณาธกิาร และ นพินธ
ตน ฉบับ จะ เกี่ยวของ กับ ยา Warfarin บท บรรณาธิการ
เปน ของรศ. นพ. พนัธุ เทพ องั ชยั สขุ ศริิ เรือ่ง  Pharma-
cogenetics  of Warfarin และ นพินธ ตน ฉบบั เปน ของ
พญ.  สรัญญา บุษกร เรือง รัตน และ คณะ เรื่อง   Fre-
quencies   of Polymorphism Associated with
Cytochrome P450  2C9 in Thais ซึ่ง เปน เรื่อง ที่ นา
สนใจ มาก

รายงาน ผูปวย เปน ของรศ. นพ. วิเชียร มงคล ศรี
ตระกลู  เกีย่ว กบั  Rhabdomyolysis with Myoglobi-
nuria  in Dengue Fever ซึง่ พบ ไม บอย บทความ ฟน
วิชา เปน ของผศ. นพ. ธีระ ฤชุ ตระกูล เกี่ยว กับ   von

Willebrand  disease และ บทความ พิเศษ เปน ของ
รศ.ดร.พญ.จริา ยุ เอือ้วรา กลุ และ คณะ เกีย่ว กบั การ เกบ็
และ เตรยีม เซลล ตน กาํเนดิ เมด็ เลอืด เพือ่ ใช รกัษา โรค ที่
ไม ใช โรค ทาง ระบบ โลหิต วิทยา

ยอ วาร สาร ฉบบั นี ้เปน ของพญ. จติ รานนท นธิธิรรม
สกลุ  เกีย่ว กบั   Voriconazole versus amphoteririn
B in cancer patient with neutropenia

ขอ เชิญ ชวน ทาน สมาชิก และ ผู สนใจ สง บทความ เพื่อ
ลง ต ีพมิพ มา ที ่บรรณาธกิาร เพือ่ เปน การ เผย แพร ความ รู ซึง่
กัน และ กัน ซึ่ง ทาง กอง บรรณาธิการ จะ ดําเนิน การ ลง ตี
พิมพ ให โดย เร็ว ที่ สุด
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