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วารสารโลหติวทิยาและเวชศาสตรบรกิารโลหติ  ปที ่12 ฉบบัที ่1 มกราคม-มนีาคม 2545

วาร สาร โลหติ วทิยา และ เวช ศาสตร บรกิาร โลหติ เลม ที่
12 ฉบบั ที่ 1 ประจาํ ป 2545 ม ีบท บรรณาธกิาร เรือ่ง ความ
สาํคญั ของ Ionized Calcium โดย บรรณาธกิาร เอง
เพื่อ เสริม ความ รู ความ เขาใจ ใน นิพนธ ตน ฉบับ เรื่อง การ
ศกึษา ระดบั ionized calcium ใน ผู บรจิาค platelet-
pheresis  ของ แพทยหญิง เรือง รอง ชีพ สัต ยา กร และ
คณะ จาก คณะ แพทยศาสตร มหาวทิยาลยั เชยีงใหม มี
รายงาน ผูปวย หนึ่ง ราย คือ  A case of Rh (D) hemo-
lytic  disease of the newborn at Police General
Hospital  โดยพ.ต.ต. หญงิ ผกา วรรณ ชนะ ชยั สวุรรณ
และ คณะ เปน ตวัอยาง ให ผู เกีย่วของ ได ตระหนกั ถงึ การ
ปองกัน การ กระตุน มารดา Rh ลบ ไม ให สราง anti-D
ภาย หลงั คลอด บตุร Rh บวก

บรรณาธกิาร แถลง

นอก จาก นี ้ยงั ม ียอ วาร สาร 2 เรือ่ง คอื เรือ่ง  Prospec-
tive  evaluation of plateletsprepared by single
and  random methods during 5 days of storage:
aspects related to quality and quantity และ เรือ่ง
Prevalence ofcirculating Treponema pallidum
DNA & RNA in blood donors withconfirmed-
positive syphilis tests โดย แพทย หญงิ จฑุาทพิย
ฟองศรณัย ซึง่ นา สนใจ ทัง้ สอง เรือ่ง และ ทาย ฉบบั เรา มี
ถาม- ตอบ เปน คาํถาม ที ่ไดรบั จาก e-mail นาํ มา ลง ใน วาร
สาร เพราะ อาจ เปน ประโยชน ตอ ผู อืน่ ดวย

พมิล เชีย่ว ศลิป
บรรณาธิการ
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วาร สาร โลหติ วทิยา และ เวช ศาสตร บรกิาร โลหติ ฉบบั
นี ้เปน ฉบบั แรก ของ ป ที่ 12 ภาย ใต กรรมการ บรหิาร สมาคม
โลหติ วทิยา แหง ประเทศ ไทย ชดุ ใหม ( วาระพ.ศ. 2545-
2547) บรรณาธิการ และ กอง บรรณาธิการ ชุด ใหม ดัง
รายนาม ใน หนา แรก ของ วาร สาร ฉบบั นี้ กอง บรรณาธกิาร
จะ พยายาม ดาํเนนิ การ ให วาร สาร ออก ตรง ตาม กาํหนด มาก
ขึ้น ขณะ เดียว กัน จะ มี CME Credit สําหรับ สมาชิก ที่
ตอบ คาํถาม กลบั มา ที ่กอง บรรณาธกิาร ใน ทกุ ฉบบั

ใน ฉบับ นี้ จะ มี บท บรรณาธิการ ซึ่ง เปน สาร จาก ทาน
นายก สมาคม โลหติ วทิยา แหง ประเทศ ไทย คอื ศาสตรา
จารย  แพทยหญิง แสง สุรีย จูฑา พรอม ทั้ง วิสัย ทัศน
ปรัชญา พันธกิจ ของ สมาคม โลหิต วิทยา แหง ประเทศ
ไทย วาระพ.ศ. 2545-2547 นิพนธ ตน ฉบับ หนึ่ง เรื่อง
โดย นายแพทยอศิรางค นชุ ประยรู และ คณะ เกีย่ว กบั
ผล ของ การ ให ธาต ุเหลก็ ใน เดก็ ที ่ม ีเมด็ เลอืด แดง ขนาด เลก็
รายงาน ผูปวย ที ่นา สนใจ สอง ราย โดย นายแพทย พรีะพล

บรรณาธกิาร แถลง

วอง และ คณะ เกีย่ว กบั ภาวะ พษิ จาก ยา วนิครสิตนี ซึง่ เกดิ
จาก ยา ไอทรา โค นา โซล ใน ผูปวย มะเร็ง เม็ด เลือด ขาว
เฉียบ พลัน  ชนิด ลิมโฟบลา สติก ผูปวย อีก หนึ่ง ราย เปน
มะเร็ง เม็ด เลือด ขาว ชนิด มัย อี ลอยด มา ดวย อาการ ขอ
อักเสบ เรื้อ รัง เปนๆ หายๆ โดย แพทยหญิง ปฏิมา อร
วรรณหโนทยั และ คณะ บทความ ฟน วชิา หนึง่ เรือ่ง เกีย่ว
กบั  AIDS-Related  Lymphoma โดย นายแพทย อภชิยั
ล ีละ สริิ ซึง่ บทความ นี ้จะ มี CMECredit ให แก ผูอาน ที่
เปน สมาชกิ ซึง่ ตอบ กลบั มา ถกู ตอง ดวย และ ทาย ที ่สดุ ม ียอ
วาร สาร หนึง่ เรือ่ง โดย นายแพทย ปรดีา วาณชิยเศรษฐกลุ
เกีย่ว กบั การ ทาํ autologous stem cell transplanta-
tion  สาํหรบั  ผูปวย advanced acute myeloid leuke-
mia
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