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วารสารโลหติวทิยาและเวชศาสตรบรกิารโลหติ  ปที ่13 ฉบบัที ่3 กรกฎาคม-กนัยายน 2546

 วาร สาร โลหติ วทิยาฯ เลม ที่ 13/3 ประจาํ ป 2546 ได
เสนอ นพินธ ตน ฉบบั เรือ่ง การ ศกึษา เบือ้งตน เพือ่ เปรยีบ
เทียบ ปฏิกิริยา แอนติเจน- แอนติบอดี ของ หมู เลือด ใน
Polyethyline  glycol (PEG), LISS และ Saline
medium ของนางสาว อาภา พนัธ ศรสีรนิทร และ คณะ
บท บรรณาธกิาร เรือ่ง  ความ สาํคญั ของ การ ตรวจ กรอง และ
ตรวจ ชนดิ แอนตบิอด ีของ หมู โลหติ โดย บรรณาธกิาร เอง
และ บทความ ฟน วชิา “ เทคนิค การ ตรวจ แอนติบอดี ของ
หมู โลหิต” ของนางสาว จริยา สาย พิณ เปน การ เสนอ
ความ รู เกีย่ว กบั การ ตรวจ แอนตบิอด ีของ หมู โลหติ ใน ดาน
ตาง ๆ  เพือ่ ชวย ให เกดิ ความ เขาใจ ได ด ียิง่ ขึน้ กลาว ได วา
การ ตรวจ กรอง และ ตรวจ ชนิด แอนติบอดี ของ หมู โลหิต
เปน หวัใจ ของ งาน ธนาคาร เลอืด เพราะ เปน เทคนคิ หลกั ที่
ใช อยู เปน ประจํา ใน การ ชวย วินิจฉัย ภาวะ ตาง ๆ  ทาง ดาน
immunohematology

ใน เลม นี ้ยงั ได รวบรวม บท คดั ยอ การ ประชมุ ใหญ วชิา
การ ประจาํ ป 2546 ไว ครบ ชดุ จงึ ตอง ขอ งด ยอ วาร สาร จาก
เรือ่ง ที ่ต ีพมิพ ใน วาร สาร วชิา การ อืน่ ๆ  ไป

เรือ่ง ถาม- ตอบ เกีย่ว กบั ผู บริจาค ที่ รับ การ ฉีด วัคซีน
ปองกนั พษิ สนุขั บา เนือ่ง จาก ถกู สนุขั ของ ตวั เอง กดั วา จะ
ตอง หยุด บริจาค โลหิต ไป นาน เทา ใด ศ. เกียรติคุณ นพ.
ประเสรฐิ ทอง เจรญิ และรศ. นพ. เชดิ ศกัดิ์ ธรีะ บตุร ได
กรณุา ให คาํตอบ เพือ่ เปน แนว ปฏบิตัิ ขอ ขอบ พระ คณุ ทาน
อาจารย ไวณ ที ่นี ้ดวย

มี ประเด็น ตาง ๆ  ที่ นา สนใจ จาก ผูอาน มา ลง ใน ถาม
ตอบ  เรา จะทะยอยนํา ลง ให ตาม ลําดับ ทั้ง นี้ จะ ทําให เกิด
ความ รู ความ เขาใจ ใน วง กวาง ตอไป

พมิล เชีย่ว ศลิป
บรรณาธิการ
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วาร สาร โลหติ วทิยา ฉบบั นี ้ม ีหลาย บทความ ที ่เกีย่วของ
กับ โรค ไข เลือด ออก ซึ่ง เปน โรค ติดเชื้อ ที่ พบ บอย ใน
ประเทศ ไทย โดย กอง บรรณาธิการ ไดรับ เกียรติ อยาง สูง
จาก ศ.เกยีรตคิณุ พญ.ถนอม ศรี ศร ีชยั กลุ กรณุา มอบ
บทความ พเิศษ เรือ่ง การ เปลีย่น แปลง ทาง เลอืด ใน โรค ไข
เลอืด ออก บท บรรณาธกิาร ไดรบั เกยีรต ิจาก ศ. พญ. อษุา
ทิสยา กร กรุณา เขียน เรื่อง  Dengue: A global con-
cern  ซึ่ง จะ ชี้ ให เห็น ถึง ความ สําคัญ ของ โรค นี้ นิพนธ ตน
ฉบบั เปน ของ ศ.พญ.อาํ ไพ วรรณ จวน สมัฤทธิ์ และ คณะ
เกีย่ว กบั โรค ไข เลอืด ออก ใน ผูปวย เดก็ โรค เลอืด ซึง่ เปน
เรือ่ง ที ่นา สนใจ มาก เชน เดยีว กนั บทความ ฟน วชิา เปน เรือ่ง

เกี่ยว กับ ภาวะ แทรก ซอน ทาง โลหิต วิทยา ใน การ ผา ตัด
โดย  รศ. นพ.อภชิยั ล ีละ สริิ ซึง่ ได กรณุา สง บทความ มา ลง
ใน วาร สาร อยาง สม่าํเสมอ

 ปจจุบัน วาร สาร ไดรับ ความ สนใจ จาก สมาชิก ใน
การ ตอบ คาํถาม CME และ สง บทความ มา ลง ต ีพมิพ กอง
บรรณาธกิาร ขอ ขอบ พระ คณุ ความ สนบัสนนุ ที ่ทาน ได ให
ดวย ดี รวม ทัง้ บรษิทั ตางๆ ที ่ได ให ความ สนบัสนนุ ชวย ลง
โฆษณา กนั อยาง คบั คัง่
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