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วารสารฉบับนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับงานบริการโลหิตหลายเร่ืองที่ 

นาสนใจและเปนประโยชน คือ บทบรรณาธิการ เรื่อง การวิเคราะห 

ตนทุนผลผลิตในงานบริการโลหิต โดย ดร. อรพรรณ  คงมาลัย 

จากวิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร และนาวาโท

หญิง แพทยหญิงอุบลวัณณ  จรูญเรืองฤทธิ์ จากศูนยบริการโลหิต 

แหงชาติ สภากาชาดไทย ซึ่งใหความรูเกี่ยวกับวิธีการคิดตนทุน 

ของงานบริการโลหิต พรอมกันนี้ คุณสวัสดิ์  จันตาวงศ และคุณ 

วิชาญ  เกี่ยวการคา จากงานธนาคารเลือด โรงพยาบาลลำาปาง ไดนำา

เสนอนิพนธตนฉบับ เรื่อง ตนทุนการรับบริจาคโลหิต โรงพยาบาล

ลำาปาง ในวารสารยังมีนิพนธตนฉบับอีก 2 เรื่อง คือ เรื่อง การศึกษา

พฤติกรรมการบริจาคโลหิตของผูที่มาบริจาคโลหิต ณ ศูนยบริการ

โลหิตแหงชาติ สภากาชาดไทย  โดย รองศาสตราจารย ดร. อุสา 

สุทธิสาคร และคณะ จากมหาวิทยาลัยหอการคาไทย ซึ่งจะทำาใหทราบ

ถึงการมาบริจาคโลหิตซ้ำาในผูบริจาคโลหิตครั้งแรก เปนการเพิ่ม 

จำานวนผูบริจาคโลหิตใหเพียงพอกับความตองการของผูปวย  และ

เรื่อง การประเมินชุดตรวจหาการติดเชื้อ Treponema pallidum 

ในโลหิตบริจาคดวยหลักการ Immuno Chromatographic Strip  

โดย คุณเกรียงศักดิ์  ไชยวงค และคณะ  จากศูนยบริการโลหิต

แหงชาติ สภากาชาดไทย ที่แสดงใหเห็นประโยชนของการนำาวิธี

การทดสอบการตรวจหาการติดเชื้อซิฟลิสมาใชในหองปฏิบัติการ

นอกจากนี้ยังมีบทความฟนวิชา เรื่อง การตรวจหาคาฮีโม- 

โกลบินในผูบริจาคโลหิตดวยวิธีไมเจาะโลหิตจากปลายนิ้ว โดย 

คุณกฤศธร องคติลานนท จากศูนยบริการโลหิตแหงชาติ สภา 

กาชาดไทย ซึ่งทำาใหเห็นแนวทางการนำาวิธีการตรวจหาฮีโมโกล- 

บินมาใชโดยไมตองเจาะปลายนิ้วของผูบริจาคโลหิตในอนาคต 

ในฉบับนี้ยังมียอวารสารที่นาสนใจ  2 เรื่องอีกเชนเคย คือ 

เรื่อง การศึกษาคาฮีโมโกลบินและภาวะธาตุเหล็กกอนการบริจาค

โลหิตในกลุมผูบริจาคโลหิตชาวจีนฮองกง และเรื่อง อิทธิพลของ

การเกิดปฏิกิริยาไมพึงประสงค ความเจ็บปวดที่ไดรับ และความ

วิตกกังวลตอการรักษาไวซึ่งผูบริจาคโลหิตครั้งแรก  โดย คุณ 

กัลยลักษณ  คลับคลาย จากศูนยบริการโลหิตแหงชาติ สภากาชาด 

ไทย

หวังเปนอยางยิ่งวาผูอานคงไดรับความรูและนำาไปเปนประโยชน 

เชนเคย

ศศิธร เพชรจันทร

บรรณาธิการ

บรรณาธิการแถลง 
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วารสารฉบับนี้เปนฉบับแรกของคณะอนุกรรมการฝายวารสาร
ของสมาคมโลหิตวิทยาแหงประเทศไทย วาระที่ 18 พ.ศ. 2557-
2559  กองบรรณาธิการขอขอบคุณการสงตองานวารสารจาก 
รองศาสตราจารย นายแพทยอานุภาพ  เลขะกุล  วารสารฉบับนี้
ประกอบดวย บทบรรณาธิการเรื่อง การนับจำานวนเรทติคิวโลไซต: 

เหลาเกาในขวดใหม โดย ผูชวยศาสตราจารย นายแพทยนพดล 
ศิริธนารัตนกุล จากภาควิชาอายุรศาสตร คณะแพทยศาสตรศิริราช
พยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล  นิพนธตนฉบับที่นาสนใจ 2 เรื่อง 
เรื่องแรก คือ ความคงตัวของเรทติคิวโลไซตในตัวอยางเลือดที่

เก็บที่อุณหภูมิ 25 และ 4 องศาเซลเซียส ในชวงเวลา 72 ชั่วโมง  
โดย คุณลัดดาวัลย  มนัสธีรภาพ และคณะ จากภาควิชาพยาธิ
วิทยา คณะแพทยศาสตรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร จ.สงขลา  
พบความคงตัวที่อุณหภูมิ 25 และ 4 องศาเซลเซียส ไดนาน 8 และ 
24 ชั่วโมงตามลำาดับ  นิพนธตนฉบับอีกเรื่องหนึ่ง คือ การตอบ

สนองตออิริทโธพอยอิตินขนาดต่ำาของผูปวย myelodysplastic 

syndrome (MDS) โดย แพทยหญิงลัดดา  สรคุณพิพิธกุล และ
คณะ จากแผนกอายุรกรรม โรงพยาบาลวิชัยยุทธ พบวาผูปวย 
MDS ไทยที่มีความเสี่ยงต่ำา มีระดับอิริทโธพอยอิตินต่ำาหรือไมสูง
มาก สวนใหญตอบสนองตอการรักษาดวยยาอิริทโธพอยอิตินขนาด
ต่ำาไดดี (4,000-10,000 ยูนิตตอสัปดาห)  ทั้งนี้ยังมีรายงานผูปวย
เรื่อง ภาวะเม็ดเลือดขาวต่ำายาวนานและการติดเชื้อรุนแรงจากการ

ไดรับยา 6-mercaptopurine ในผูปวยมะเร็งเม็ดเลือดขาวที่มี

โฮโมไซกัสของยีน inosine triphosphate pyrophosphatase 

(ITPA) ที่ตำาแหนง 94C>A โดย คุณวราภรณ  กลมเกลา และ
คณะ จากภาควิชากุมารเวชศาสตร คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล 
มหาวิทยาลัยมหิดล ชี้ใหเห็นถึงความสำาคัญในการศึกษาถึงความ
หลากหลายของลักษณะทางพันธุกรรม (polymorphisms) ของ
ยีนที่ควบคุมเอนไซมที่เกี่ยวของกับกลไก metabolism ของยา 
thiopurine

ในฉบับนี้ยังมีบทความฟนวิชา เรื่อง Platelet function  

analyzer (PFA)-100 ซึ่งเปนเครื่องตรวจวิเคราะหที่จำาลองการ 

ทำาหนาที่ของเกล็ดเลือดในกระบวนการหามเลือดที่เกิดขึ้นใน 

รางกาย โดย คุณคัชริน  อายุรไชย และศาสตราจารย นายแพทย 

พันธุเทพ  อังชัยสุขศิริ จากภาควิชาอายุรศาสตร คณะแพทยศาสตร-

โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

นอกจากนี้ ศาสตราจารย นายแพทยพันธุเทพ  อังชัยสุขศิริ  

ไดมอบบทความพิเศษ เรื่อง World Thrombosis Day  วันที่ 

13 ตุลาคม 2557 ซึ่งเปนวันเกิดของ Rudolf Virchow แพทย 

ชาวเยอรมัน ผูใหความกระจางเกี่ยวกับพยาธิสรีรวิทยาของภาวะ 

ลิ่มเลือดอุดตันในหลอดเลือด  การกำาหนด World Thrombosis 

Day เพื่อกระตุนเตือนใหเห็นความสำาคัญของภาวะลิ่มเลือดอุดตัน

ที่พบที่หัวใจ สมอง ปอด ขา และตำาแหนงอื่นๆ  ในแตละปมีผูปวย

ราวหาแสนรายเสียชีวิตจากภาวะลิ่มเลือดอุดตันในยุโรป ซึ่งเปน

จำานวนที่มากกวาผูปวยที่เสียชีวิตจากโรคเอดส มะเร็งเตานม มะเร็ง 

ตอมลูกหมาก และอุบัติภัยบนทองถนนรวมกัน ดังนั้นบุคลากร

ทางการแพทยคงตองมารวมในการรณรงคปองกันภาวะลิ่มเลือด

อุดตันในคนไทย ที่นับวันจะมีจำานวนผูปวยภาวะลิ่มเลือดอุดตัน

เพิ่มขึ้น 

ทายนี้ กองบรรณาธิการหวังเปนอยางยิ่งวาสมาชิกและผูสนใจ 

จะสงนิพนธตนฉบับ รายงานผูปวย บทความฟนวิชา บทความพิเศษ 

ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ เพื่อลงตีพิมพในวารสารโลหิตวิทยา 

และเวชศาสตรบริการโลหิตมากขึ้นอยางตอเนื่อง

อำาไพวรรณ จวนสัมฤทธิ์
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