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วารสารโลหติวทิยาและเวชศาสตรบรกิารโลหติ  ปที ่15 ฉบบัที ่4 ตลุาคม-ธนัวาคม 2548

วาร สาร โลหติ วทิยาฯ เลม ที่ 15/4 ตลุาคม- ธนัวาคม
2548 เปน ฉบบั สง ทาย ป 2548 ด ูเรือ่ง ใน เลม แลว จะ พบ วา
มี เนื้อ หา สาระ เขมขน เนน ใน เรื่อง การ ให โลหิต ชนิด เม็ด
เลอืด แดง แก ผูปวย ซึง่ เปน แนว ทาง ที ่สามารถ นาํ ไป ปฏบิตัิ
เพื่อ ให โลหิต แก ผูปวย ได อยาง ปลอดภัย เริ่ม จาก บท
บรรณาธิการ ของรศ.พญ. ศศิ ธร เพ ชร จันทร เรื่อง
Clinically   Significant of Blood Group Antibody
และ นพินธ ตน ฉบบั เรือ่ง   Emergency Transfusion of
Group O Red Blood Cells in Additive Solution
ของ คุณวราภรณสุรัตน รังสรรค และ คณะ และ
บทความ  ฟน วชิา เรือ่ง   Hemolytic Transfusion Reac-
tion  โดย บรรณาธิการ เอง นอก จาก นี้ ยัง มี บทความ
พเิศษ ของพญ. สรอยสอางค พกิลุ สด เรือ่ง  ยอน ราํลกึ
1 ปสนึา มิ : ปฏบิตั ิการ รบั บรจิาค โลหติ ของ ศนูย บรกิาร
โลหติ แหง ชาติ สภา กาชาด ไทย ใน ระหวาง นี ้ยงั อยู ใน ชวง
ราํลกึ เหตกุารณ ที ่ผาน ไป 1 ป เตม็ ซึง่ สมควร ที ่จะ ยอน ดู
วา ม ีบท เรยีน อะไร ที ่ได เรยีน รู บาง เพือ่ นาํ ไป เปน แนว ทาง
พัฒนา ตอไป

ยอ วาร สาร เรื่อง   Transfusion-transmitted ma-
laria  : current donor guidelines are not suffi-
cient  ที่ บรรณาธิการ ได ลงมือ เอง เพราะ อาน แลว นา

สนใจ อาจ เปน ประโยชน ตอ แนว ปฏิบัติ ของ บาน เรา
มาเลเรยีจาก การ รบั โลหติ เปน ปญหา ที ่พบ อยู เรือ่ย ๆ  ซึง่
ไม ใช เฉพาะ บาน เรา ไป เปน ปญหา ของ ซีก โลก ตะวัน ตก
ดวย เพราะ ปจจุบัน มี การ เดิน ทาง ไป มา คน ทอง เที่ยว
มาก ขึน้ ยาย ถิน่ ฐาน ทีอ่ยู กนั มาก ขึน้ และ จะ เหน็ วา การ
ที ่จะ ได โลหติ ที ่ปลอดภยั ชาง ม ีคาใชจาย สงู จรงิ ๆ  แต จะ
มี อะไร มี คา มาก กวา ชีวิต ของ คน เรา

มี คําถาม ที่ สําคัญ หลาย ประเด็น เกี่ยว กับ การ เลือก
โลหติ เพือ่ ให ผูปวย ใน กรณ ีที ่พบ วา ผูปวย มี antibody
เรา ม ีคาํตอบ จากรศ.พญ. ศศ ิธร เพ ชร จนัทร เพือ่ ไข ขอ
ของ ใจ ซึง่ ชดัเจน และ สามารถ ยดึ เปน แนว ปฏบิตั ิได ตาม
หลัก วิชา การ และ ประสบการณ ตรง ของ อาจารย ผู ตอบ

ใน ขณะ ที ่เขยีน นี ้ยงั เปน บรรยากาศ ของ ป ใหม จงึ ขอ
อาราธนา คุณ พระ ศรี รัตนตรัย และ สิ่ง ศักดิ์ สิทธิ์ ที่ ทาน
เคารพ บชูา จง อาํนวย พร ให ทกุ ทาน ประสบ แต ความ สขุ
ความ เจรญิ คดิ สิง่ ใด ให สม ความ ปรารถนา และ เหนอื สิง่
อืน่ ใด ให ทกุ ทาน ม ีสขุภาพ แขง็แรง ปราศจาก โรค ภยั ทัง้
ปวง

พมิล เชีย่ว ศลิป
บรรณาธกิาร
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บรรณาธกิาร แถลง

 วาร สาร โลหติ วทิยา และ เวช ศาสตร บรกิาร โลหติ ฉบบั
นี้ เปน ฉบับ สง ทาย ปพ.ศ.  2548 มี เนื้อ หา ที่ นา สนใจ
เหมือน  เชน เคย ใน ฉบับ นี้ จะ มี นิพนธ ตน ฉบับ เกี่ยว กับ
การ ศึกษา ชนิด ของ ยีน PML-RAR  ααααα ใน มะเร็ง เม็ด
เลือด ขาว เฉียบพลัน ชนิด APL โดย วิธี nested RT-
PCR  โดย พญ. อรทัย พรหมสุวิชา และ คณะ โดย มี บท
บรรณาธิการ ที่ เกี่ยวของ กัน ของรศ.ดร.พญ.จิรา ยุ
เอื้อวรา กุล  เกี่ยว กับ  Acute Promyelocytic Leuke-
mia:  A targeted approach  นิพนธ ตน ฉบับ อีก หนึ่ง
เรือ่ง เปน ของ นาง สาว อญัชลี เทศ สวสัดิ์ และ คณะ เกีย่ว
กบั  การ ศกึษา ผลของ ระยะ เวลา ใน การ เกบ็ ตวัอยาง เลอืด
ตอ การ แสดง ออก ของ CD59 บน เม็ด เลือด ที่ วิเคราะห
โดย flow cytometry รายงาน ผูปวย เปน ของพญ.
อจัจ ิมา  อสิสระ ชยั และ คณะ เรือ่ง ภาวะ Transient pan-
cytopenia  เปน อาการ นาํ ของ โรค acute lymphoblas-
tic  leukemia

บทความ ฟน วชิา ใน ฉบบั นี ้เปน ของผศ. นพ. สามารถ
ภคกษมา เกี่ยว กับ Pharmacogenomics of Child-
hood  Acute Lymphoblastic leukemiaซึ่ง เปน
ประเด็น ที่ ได รับ ความ สนใจ มาก ใน ปจจุบัน  ยอ วาร สาร
เปน ของพญ. สุรีย พร พงษ เสวลักษณ เกี่ยว กับ Plati-
num  Compound-Related Ototoxicity in Children
Long-Term Follow-up Reveals Continuous
Worsening  of Hearing Loss

และ ใน วาระ ดถิ ีขึน้ ป นี้ กอง บรรณาธกิาร ขอ อาํนวย พร
มา ยงั ผูอาน และ สมาชกิ ทกุ ทาน ม ีสขุภาพ แขง็แรง ประสบ
ความ สุข ความ เจริญ ใน สิ่ง อัน พึง ปรารถนา ทุก ประการ

ปญญา  เสกสรรค
บรรณาธกิาร


