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วารสารโลหติวทิยาและเวชศาสตรบรกิารโลหติ  ปที ่14 ฉบบัที ่4 ตลุาคม-ธนัวาคม 2547

วาร สาร โลหิต วิทยาฯ ฉบับ ที่ 14/4 ซึ่ง เปน ฉบับ สง
ทาย ป พ.ศ. 2547 เรื่อง ใน เลม ประกอบ ดวย บท
บรรณาธิการ เรื่อง  การ บริการ โลหิต ของ ประเทศ ไทย
เปน    Well- organized co-ordinated blood trans-
fusion  program แลว หรอื ยงั ? โดย แพทยหญงิ รชันี
โอ เจรญิ ผูอาํนวยการ ศนูย บรกิาร โลหติ แหง ชาติ ความ
ชดัเจน ของ การ ประสาน งาน ระหวาง ศนูย บรกิาร โลหติ ฯ
และ หนวยงาน อืน่ ๆ  ที ่เกีย่วของ จะ ชวย เพิม่ ประสทิธภิาพ
ของ งาน ใน ภาพ รวม ของ ประเทศ รวม ทั้ง มี การ ใช
ทรพัยากร อยาง คุมคา ทาํให การ บรกิาร โลหติ ของ ประเทศ
มี ความ ปลอดภัย สูงสุด มี คุณภาพ แพทย สามารถ ใช
โลหติ ได อยาง ถกู ตอง และ ศนูย บรกิาร โลหติ ฯ สามารถ
ดาํเนนิ งาน ได อยาง ยัง่ยนื

นิพนธ ตน ฉบับ เรื่อง Unit cost of blood collec-
tion,  National Blood Centre, Thai Red Cross
Society โดย คุณ นิรมล อยู กําเหนิด และ คณะ ได คิด
คํานวณ ราคา ตนทุน ตอ หนวย ของ งาน เจาะ เก็บ โลหิต ทั้ง
ภาย ใน และ ภาย นอก สถาน ที่ ซึง่ จะ ม ีประโยชน ใน การ วาง
แผนการ เจาะ เกบ็ โลหติ ได ถกู ตอง เหมาะสม

บทความ ฟน วิชา เรื่อง NAT for Addition Mark-
ers:  Implication for Blood Safety โดย แพทยหญงิ
รชัน ี โอ เจรญิ การ ใช เทคนคิ NAT ใน การ ตรวจ กรอง
HIV และ HCV ใน โลหิต ผู บริจาค ทําให โลหิต มี ความ
ปลอดภยั เพิม่ ขึน้ จาก เดมิ ที ่เคย ตรวจ ดวย วธิี EIA เพยีง
อยาง เดยีว เทา ที ่ได นาํ มา ใช ใน ศนูย บรกิาร โลหติ ฯ พบ วา
ชวย ลด ความ เสี่ยง การ ติดเชื้อ จาก การ รับ โลหิต ใน ระยะ
window period ไป ได ใน อตัรา HIV 3 :80,825ยนูติ
และ HCV 1:80,825ยนูติ จาก การ ศกึษา นี ้ทาํให ทราบ
วา ควร เพิม่ ความ เขมแขง็ ใน การ คดั กรอง ผู บรจิาค โลหติ
และ นาํ ไป สู การ วาง นโยบาย การ ตรวจ กรอง โลหติ ผู บรจิาค
ทัว่ ประเทศ ตอไป

บทความ พิเศษ เรื่อง  Viral Subtypes : HIV,
HBV, HCV โดย นายแพทย ยง ภูวรวรรณ ได กลาว
ถึง subtype ของ HIV, HBV, HCV อยาง สมบูรณ
รวม ทัง้ เทคนคิ การ ทดสอบ และ กรณ ีศกึษา ซึง่ นา สนใจ มาก

ปกิณกะ เปน ขอ สรุป และ ขอเสนอ แนะ ที่ ได จาก การ
ประชมุ Pre-congress workshop on Practical Ap-
proach  to Safe Blood Transfusion ซึง่ จดั โดย มลู นธิิ
ฮโมฟเลยี  แหง ประเทศไทย และ SEMEO TROPMED
Network ใน ระหวาง วันที่ 15-16 ตุลาคม 2547ณ
โรงแรม นารายณ กรุงเทพฯ  ซึ่ง สรุป โดย Dr. Rajesh
Bhatia, Regional Adviser,  จาก SEARO, WHO
กรุง นิวเดลี ประเทศ อินเดีย  ซึ่ง มา รวม เปน วิทยากร
บรรณาธกิาร เหน็ วา จะ เปน ประโยชน ตอ ผู ปฏบิตั ิงาน ดาน
การ ตรวจ กรอง โลหิต ทําให การ ให โลหิต ใน ภูมิภาค นี้
ปลอดภยั ขึน้ จงึ นาํ มา ลง ไว ใน  วารสาร นี้

และ ยอ วาร สาร เรือ่ง   New insulation technology
provides next-generation containers for “ice-
less”  and lightweight transport of RBCs at 1 to
10 ํC in extreme temperatures for over 78
hours  โดยภญ. พนา วรรณ คณุ ต ิสขุ เปน เรือ่ง นา สนใจ
เกีย่ว กบั การ เลอืก ใช ภาชนะ บรรจ ุโลหติ ที ่ม ีขนาด เบา และ
รกัษา อณุภมู ิที่ 1-10 Cํ ได นาน กวา 78 ชัว่โมง ทกุ คน คง
อยากได มา ใช เอง บาง เปน แน

ถาม- ตอบ เรือ่ง  ตองการ จะ สง โลหติ ผู บรจิาค ตรวจ ที่
ภาค บริการ โลหิต จะ ตอง ดําเนิน การ อยางไร ? โดย
คณุสภุาณี เกวลนิ ชวย ให ความ กระจาง ใน การ สง โลหติ
ตรวจ ที ่ภาค บรกิาร โลหติ

 พมิล เชีย่ว ศลิป
 บรรณาธิการ
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 วาร สาร โลหติ วทิยา และ เวช ศาสตร บรกิาร โลหติ ฉบบั
นี ้เปน ฉบบั สดุ ทาย ของ ป 2547 ซึง่ ได ม ีการ พมิพ ออก เผย
แพร ตาม กําหนด เวลา ที่ เหมาะสม มา ตลอด ใน ชวง 3 ป ที่
ผาน มา ดวย เนือ้ หา พอ สมควร หวงั ให เปน ที ่พงึ พอใจ ของ
สมาชกิ ทกุ ทาน

นพินธ ตน ฉบบั ใน ฉบบั นี ้มี 2 เรือ่ง เรือ่ง แรก เปน ของ
พญ.ฐรภทัร จิตตโสภักตรและ คณะ เกี่ยว กับ  การ
กระจาย ของ มะเรง็ ตอม น้าํ เหลอืง มา ที ่ระบบ ประสาท สวน
กลาง และ เรือ่ง ที ่สอง ไดรบั เกยีรต ิจากศ. เกยีรตคิณุพญ.
ถนอม ศรี ศร ีชยั กลุ และ คณะ เปน series เกีย่ว กบั ผูปวย
Hemophagocytic Syndrome ที ่นา สนใจ   โดยศ. นพ.
ธานนิทรอนิทรกาํธร ชยั ได กรณุา เขยีน บท บรรณาธกิาร
เรือ่ง  Secondary CNS Lymphoma ดวย

รายงาน ผูปวย ใน ฉบับ นี้ ของผศ.พญ. กลีบ สไบ
สรรพกจิ และ คณะ เปน ผูปวย   Hereditary methemo-

บรรณาธกิาร แถลง

globinemia  จาก การ ขาด cytochrome b5 reductase
deficiency ซึง่ พบ ได นอย แต นา สนใจ บทความ ฟน วชิา
เปน ของ รศ. นพ. พนัธุ เทพ องั ชยั สขุ ศริิ เกีย่ว กบั   ความ
ผดิ ปกต ิของ การ แขง็ ตวั ของ เลอืด ใน ผูปวย มะเรง็ และ ยอ
วาร สาร เปน ของพญ. อัจจิ มา อิสระ เรื่อง  Manage-
ment  of Hemophilia B inhibitor patients with
anaphylactic  reaction to FIX concentrates

ใน วาระ ดถิ ีขึน้ ป ใหม กอง บรรณาธกิาร ขอ อาํนวย พร มา
ยงั ผูอาน และ สมาชกิ ทกุ ทาน ให ม ีสขุภาพ ที ่แขง็แรง และ สม
หวงั ใน สิง่ ที ่ปรารถนา ทกุ ประการ

ปญญา  เสกสรรค
บรรณาธิการ


