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วารสารโลหติวทิยาและเวชศาสตรบรกิารโลหติ  ปที ่16 ฉบบัที ่4 ตลุาคม-ธนัวาคม 2549

วาร สาร โลหติ วทิยาฯ เลม ที่ 16/4 เปน เลม สดุ ทาย ของ
ป 2549 ใน เลม ม ีนพินธ ตน ฉบบั เรือ่ง Adverse effects
of Blood Transfusion and Transfusion Errors at
Police General Hospital โดยพ.ต.ท. หญิง  ผกา
วรรณ   ชนะ ชัย สุวรรณ ซึ่ง รวบรวม ปฏิกิริยา ตาง ๆ  จาก
การ รับ โลหิต พรอม ทั้ง บท บรรณาธิการ เรื่อง  Hemovi-
gilance:  What? Why? And How? โดย บรรณาธกิาร
เอง  เพือ่ ชวย เสรมิ ความ รู เรือ่ง ปฏกิริยิา ไม พงึ ประสงค จาก
การ รับ โลหิต ซึ่ง สามารถ นํา มา ชวย ทําให เกิด การ พัฒนา
ปรบัปรงุ งาน ดาน การ บรกิาร โลหติ ให ดขีึน้ โดย รวม นอก
จาก นี้ ยัง มี นิพนธ ตน ฉบับ อีก เรื่อง คือ   ประสิทธิภาพ ของ
การ ฝก ผอน คลาย และ การ ฟง เพลง ตอ ความ วติก กงัวล และ
การ เปน ลม ใน ผู บรจิาค โลหติ ครัง้ แรก โดย นาง สาววช ิรา
ทอง พิทักษ วงศ ซึ่ง นา สนใจ นํา ไป ฝก ทดลอง ปฏิบัติ เพื่อ
ผอน คลาย ความ วิตก กังวล และ การ เปน ลม ใน ผู บริจาค
โลหิต ได บทความ พิเศษ เรื่อง   Blood Donor Vigi-
lance   โดย แพทยหญิง สรอยสอางค พิกุล สด รอง
ผูอํานวยการ ศูนย บริการ โลหิต แหง ชาติ ให ความ รู และ

แนว ปฏิบัติ เกี่ยว กับ อาการ ที่ ไม พึง ประสงค ที่ อาจ เกิด ขึ้น
ใน ผู บริจาค โลหิต ซึ่ง ใน ปจจุบัน เริ่ม มี ผูให ความ สนใจ
เพิ่ม ขึ้น

ยอ วาร สาร เรือ่ง   Iron depletion by whole-blood
donation harms menstruating females:  The
current  whole-blood-collection paradigm needs
to  be changes โดย เภสัชกร หญิง   ตรึง ตรา ลีลา
รังสรรค   ฝาย ควบคุม คุณภาพ ศูนย บริการ โลหิต ฯ
เกีย่ว กบั การ สญูเสยี เหลก็ ใน การ บรจิาค โลหติ ใน ผูหญงิ วยั
ที ่ยงั ม ีประจาํ เดอืน ซึง่ เปน แนว คดิ ใน การ ปรบั เปลีย่น การ
การ ให ธาตุ เหล็ก ทดแทน ใน ผู บริจาค หญิง ใน วัย นี้ ตอไป

ถาม- ตอบ   เกี่ยว กับ การ วัด อุณหภูมิ ของ โลหิต ที่ รับ
เขา โดย คุณ พิณทิรา ตันเถียร หัว หนา ฝาย ควบคุม
คณุภาพ ศนูย บรกิาร โลหติ ฯ สามารถ นาํ ไป ปฏบิตั ิเพือ่
รกัษา คณุภาพ ของ โลหติ ให เหมาะสม อยู ตลอด เวลา

พมิล เชีย่ว ศลิป
บรรณาธกิาร
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วาร สาร โลหติ วทิยา ฉบบั นี ้จะ เปน ฉบบั สดุ ทาย ของ ป
2549 ซึ่ง การ ดําเนิน การ ใน ป ที่ ผาน มา ก็ ดําเนิน ไป ได ไม
ราบ รืน่ นกั จงึ ตอง ขออภยั ทาน สมาชกิ สมาคม โลหติ วทิยา
ใน ความ ลาชา มาณ โอกาส นี ้ดวย

ใน ฉบบั นี ้จะ ม ีหลาย บทความ ที ่เกีย่วของ กบั โรคธาลสั
ซ ีเมยี  เริม่ จาก บท บรรณาธกิาร ของผศ.พญ. พมิพ ลกัษณ
เจรญิ ขวญั เกีย่ว กบั  การ คดั กรอง และ วนิจิฉยั โรค ธาลสัซี
เมีย ชนิด รุน แรง ใน ระยะ กอน คลอด ใน ประเทศ ไทย
นพินธ ตน ฉบบั 2 เรือ่ง  เรือ่ง แรก คอื ความ ชกุ ของ พาหะ
ธาลัสซี เมีย ใน ประเทศ ไทย โดย นพ. วิชัย   เทียน ถาวร
และ คณะ เรื่อง ที่ สอง คือ  ทัศนคติ ของ ผู ปกครอง ตอ
การ ตรวจ คัด กรอง ภาวะ พาหะ โรคธาลัส ซีเมีย และ ฮโม
โกลบิน  ผิด ปกติ ใน ผูปวย เด็ก ที่ รับ ไว ใน โรงพยาบาล
ของ อจ.สรุณฐั  แกว น ิมยี  และ คณะ รายงาน ผูปวย เปน
ของ   นพ. พรีะพล วอง และ คณะ  เรือ่ง   รายงาน ผูปวย β

thalassemia HbE 5 ราย ซึง่ ม ีปรมิาณ Hemoglobin
F  นอย

บทความ ฟน วิชา เปน เรื่อง ที่ นา สนใจ จากรศ. นพ.
อภชิยั  ล ีละ สริิ  เกีย่ว กบั   Hypomethylating agents
ซึง่ ม ีความ นา สนใจ ใน แง เปน gene therapy สาํหรบั ยอ
วาร สาร ฉบับ นี้ เปน ของ พญ. พัชร นภา จงอัจฉริยกุล
เรือ่ง  A prospective study of the natural history
of transient leukemia in neonates with Down
syndrome ซึ่ง ก็ เปน เรื่อง ที่ นา สนใจ มาก เชน กัน

ใน วาระ ดถิ ีขึน้ ป ใหม 2550 ผม และ กอง บรรณาธกิาร
ขอ อาํนวย พร ให ทาน สมาชกิ และ ผูอาน ทกุ ทาน จง ประสบ
ความ สาํเรจ็ ม ีความ สขุ ทัง้ กาย และ ใจ ตลอด ป 2550 นี้

ปญญา เสกสรรค
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