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วารสารโลหติวทิยาและเวชศาสตรบ์รกิารโลหติ  ปทีี ่18 ฉบบัที ่1 มกราคม-มีนาคม 2551

วาร สาร โลหิต วิทยาฯ เล่ม ท่ี 18/1 มกราคม- มีนาคม
2551 มี นิพนธ ์ตน้ ฉบบั 2 เรือ่ง คือ เรือ่ง  การ พัฒนาการ
ผลิต น้ำ ยา ตรวจ หมู่ โลหิต โมโน โคลนัล แอน ติ- เอ ของ
ศูนย์ บริการ โลหิต แห่ง ชาติ สภา กาชาด ไทย และ เรื่อง
Comparison of Low Ionic Strength Solution,
Polyethylene  Glycol and Manual Polybrene for
Antibody Detection โดย คุณ อุดม ต่ิง ต้อย หัว หน้า
ฝ่าย ผลิต น้ำ ยา แอน ติ ซีรัม และ ผลิตภัณฑ์ เซลล์ ศูนย์
บริการ โลหิต แห่ง ชาติ สภา กาชาด ไทย และ คณะ ซ่ึง เร่ือง
แรก เก่ียว กับ การ ผลิต monoclonal anti-A ของ ศูนย์ ฯ
ที ่ผลติ ออก จำหนา่ย จา่ย แจก สำหรบั งาน ธนาคาร เลือด ทัว่
ทั้ง ประเทศ และ รวม ไป ถึง ประเทศ เพื่อน บ้าน ใกล้ เคียง
ด้วย ซ่ึง เป็น ผล สำเร็จ ท่ี น่า ภูมิใจ อีก เร่ือง หน่ึง ของ ศูนย์ ฯ
ส่วน เร่ือง ท่ี 2 เป็น ส่วน หน่ึง ของ วิทยา นิพนธ์ เพ่ือ ปรญิญา
วิทยาศาสตรม หา บัณฑิต สาขา วิทยาศาสตร์ การ บริการ
โลหิต  จาก คณะ แพทยศาสตร ์ ศิร ิราช พยาบาล
มหาวิทยาลัย  มหิดล  ของ นาย อุดม ติ่ง ต้อย SITS/M
4437490  เป็น งาน วิจัย ที่ ช่วย ใน การ พัฒนา งาน ธนาคาร
เลือด เช่น กัน สำหรับ ให้ ผู้ใช้ ปฏิบัติ งาน ได้ เลือก ใช้ วิธี ที่ มี
ประสทิธภิาพ ใน การ ตรวจ antobody

รศ.พญ. ศศิ ธร เพ ชร จันทร ได้ กรุณา เขียน
บทความ ฟ้ืน วิชา เร่ือง  International Rare Red Cell
Exchange ซึ่ง เป็น ความ รู้ สำหรับ ผู้ ปฏิบัติ งาน โดย
เฉพาะ ใน ห้อง ปฏิบัติ การ อ้างอิง  จะ ได้ ทราบ ถึง แหล่ง ท่ี เรา
จะ ขอ ความ อนุเคราะห์ จัดหา เม็ด เลือด แดง ที่ หา ยาก
หรือ มี  การ แลก เปลี่ยน เซลล์ เพื่อ ใช้ ใน งาน identifica-
tion  antibody  และ จัดหา เลือด ชนิด ท่ี หา ยาก ให้ แก่ ผู้ป่วย
ใน บทความ พิเศษ คุณ จริยา สาย พิณ  กรุณา ทบทวน
เรื่อง  Blood  Group Antigen and Antibodies ซึ่ง
เป็น เรื่อง สำคัญ ใน งาน ธนาคาร เลือด และ การ บริการ
โลหิต เป็น การ เพิ่ม พูน ความ รู้ เกี่ยว กับ การ เรียก ชื่อ หมู่
เลือด ระบบ ต่าง  ๆ  ท่ี แบง่ ย่อย ไป ตาม phenotype และ
genotype และ มี การ ใช้ ระบบ ตัว เลข ใน การ เรียก ชื่อ
สำหรับ ย่อ วาร สาร เร่ือง  Bacterial Contamination of
Platelet  Concentrates Prepared by Different
Method:  Results of Standardized Sterility in
Germany  โดย คุณ ปา จารีย์ ดี สิน ศูนย์ บริการ โลหิต แห่ง
ชาติ สภา กาชาด ไทย
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วาร สาร โลหติ วิทยา และ เวช ศาสตร ์บรกิาร โลหติ ฉบับ
นี้ เป็น ฉบับ แรก ของ ปีพ.ศ.  2551 ขณะ เดียว กัน จะ เป็น
ฉบับ สุด ท้าย ภาย ใต้ การ บริหาร ของ บรรณาธกิาร และ กอง
บรรณาธิการ ชุด นี้

ภาย ใน เล่ม จะ มี บทความ หลาย เรื่อง เกี่ยว กับ ผู้ป่วย
Hemophilia  ที่ มี inhibitor โดย บท บรรณาธิการ เป็น
ของอ.พญ. ดา รินทร์ ซอ โสตถิกุล เร่ือง   การ รักษา ผู้ป่วย
โรคฮีโมฟีเลีย เอ ท่ี มี สาร ต้านแฟคเตอร์ นิพนธ์ ต้น ฉบับ
เป็น ของศ.พญ. อำ ไพ วรรณ จวน สัมฤทธิ์ และ คณะ
เรื่อง  ประสิทธิภาพ ของ Recombinant Activated
Factor VII ใน การ ควบคุม อาการ เลือด ออก ใน ผู้ป่วย
เด็ก โรคฮีโมฟีเลีย ท่ี มี สาร ต้านแฟคเตอร์ : ประสบการณ์
10 ปี พ.ศ.  2540 ถึง 2550 ขณะ ที่ รายงาน ผู้ป่วย เป็น
ของอ.พญ.พชร พรรณสุรพลชัย และ คณะ เรื่อง   การ
ใช้ Activated Prothrombin Complex Concen-
trate  ใน การ ควบคุม ภาวะ เลือด ออก มาก ใน ผู้ป่วย
โรคฮโีมฟเีลยี เอ ที ่ม ีสาร ตา้นแฟคเตอร ์สูง

Osteopetrosis จะ เป็น โรค ท่ี เป็น รายงาน ผู้ป่วย 1
ราย โดยอ. นพ. รวี ทวี ผล และ คณะ ใช้ ช่ือ ว่า   Infantile

Autosomal Recessive Osteopetrosis ขณะ ท่ี ย่อ วาร
สาร จะ เปน็ ของพญ. ยอด ขวญัอภกุิล ชาต ิกิจ เรือ่ง  En-
graftment  and Survival Following Hematopoi-
etic  Stem Cell Transplantation for osteopetrosis
Using  a Reduced Intensity Conditioning Regi-
men

นิพนธ์ ต้น ฉบับ อีก เร่ือง เป็น ของอ. สิทธิ ชัย ปัญญา ใส
และ คณะ เร่ือง  การ ประยุกต์ ใช้ เทคนิค แอล ลีลสเปซิ ฟิก
พี ซี อาร์ เพื่อ ศึกษา ทาง ระบาด วิทยา ของฮีโมโกลบิน ปาก
เซ ใน จังหวัด นครราชสมีา ซ่ึง เป็น เร่ือง ท่ี น่า สนใจ เช่น กัน

บรรณาธิการ และ กอง บรรณาธิการ ขอ ขอบ พระ คุณ ผู้
นิพนธ์ ต้น ฉบับ ทุก ท่าน Reviewers ทุก ท่าน และ บรษัิท
ยา เครือ่งมอื แพทย ์ทกุ บรษิทั ที ่ได ้ให ้ความ สนับสนนุ วาร
สาร โลหิต วิทยา และ เวช ศาสตร์ บริการ โลหิต ใน ช่วง 5-6
ปี ที่ ผ่าน มา เป็น อย่าง ดี ยิ่ง
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