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วารสารโลหติวทิยาและเวชศาสตรบรกิารโลหติ  ปที ่17 ฉบบัที ่2 เมษายน-มถินุายน 2550

วาร สาร โลหติ วทิยาฯ เลม ที่ 17/2 เมษายน- มถินุายน
2550  ทาง ดาน เวช ศาสตร บรกิาร โลหติ นาํ เสนอ เนือ้ หา สาระ
ที ่เกีย่ว กบั การ จดัหา โลหติ ที ่ม ีคณุภาพ การ ตรวจ คณุภาพ
โลหติ บรจิาค และ การ ใช สวน ประกอบ โลหติ ที ่เหมาะสม
ซึ่ง เปน หัวใจ ของ งาน บริการ โลหิต อยาง ครบ วงจร

มี บท บรรณาธิการ เรื่อง การ ใช NAT ใน การ ตรวจ
โลหิต บริจาค  โดยดร. ทวี ศักดิ์ ตีระวัฒน พงษ   การ ใช
NAT ใน การ ตรวจ โลหติ บรจิาค กาํลงั ม ีบทบาท อยาง มาก
ใน ยุค ปจจุบัน เพราะ ได ถูก นํา มา ใช อยาง แพร หลาย ใน
ประเทศ ตางๆ แมวา คาใชจาย ใน การ ตรวจ ยัง คง สูง อยู ก็
ตาม จึง สมควร ติด ตาม ความ กาวหนา อยาง ใกล ชิด
บทความ ฟน วชิา เรือ่ง  การ คดั เลอืก ผู บรจิาค โลหติ กลวธิี
ลด ความ เสี่ยง ของ การ รับ โลหิต โดย รอง ศาสตราจารย
ยพุา  เอือ้ วจิติร อรณุ เนน ให ตระหนกั ถงึ ขัน้ตอน สาํคญั
ของ การ รบั บรจิาค โลหติ คอื การ คดั เลอืก ผู บรจิาค โลหติ
ถา ทาํ ได ด ีม ีประสทิธผิล จะ ชวย ลด ความ เสีย่ง จาก การ รบั
บริจาค โลหิต ใน ชวง window ของ เชื้อ ไวรัส ตาง  ๆ  ที่ ยัง
เปน ปญหา อยู ใน ปจจุบัน นี้  ผูชวย ศาสตราจารย แพทย
หญงิ  ปารชิาติ  เพิม่ พกิลุ  ได เสนอ นพินธ ตน ฉบบั เรือ่ง   การ
ศึกษา หา ปริมาณ เลือด และ สวน ประกอบ ของ เลือด ที่
เหมาะสม สาํหรบั โรงพยาบาล ศริริาช เปน แนว ทาง ใน การ
กาํหนด  minimum stock ของ โลหติ และ สวน ประกอบ
โลหิต ที่ เหมาะสม สําหรับ โรงพยาบาล ขนาด ใหญ สุด ของ
ประเทศ ที่ สามารถ นํา ไป ประยุกต ใน การ กําหนด ปริมาณ

โลหิต ที่ เหมาะสม ใน โรงพยาบาล ระดับ อื่น ๆ  ที่ อาจ มี
จํานวน  และ ชนิด ผูปวย แตก ตางกัน ออก ไป

รศ.พญ. จันทพงษ วะ สี และ คณะ ได กรุณา เขียน
บทความ พิเศษ เรื่อง  New Subtype of HIV in
Thailand เพือ่ ให ความ รู เกีย่ว กบั subtype ตวั ใหม ของ
HIV ใน ประเทศ ไทย เปน การ update ความ รู เรือ่ง เชือ้
HIV ซึง่ จะ ม ีผล ตอ การ ตรวจ กรอง ใน โลหติ บรจิาค ตอไป

ที ่นา สนใจ ปด ทาย วาร สาร เลม นี ้คอื รายงาน ผูปวย เรือ่ง
การ ให เลือด ใน ผูปวย selective IgA deficiency
โดยพญ.จารุ พร พรหม วงศ ผูปวย ดวย โรค นี้ พบ ไม
บอย แต การ รู แนว ทาง การ รกัษา เมือ่ ม ีผูปวย โรค นี ้ใน ความ
ดูแล และ ตองการ ใช ผลิตภัณฑ็โลหิต จะ เปน ประโยชน
อยาง คาด ไม ถึง

ยอ วาร สาร เรือ่ง คณุภาพ ของ  Red Blood Cell ที ่ผู
รับ โลหิต ควร ไดรับ โดยภญ. ธีร พร ชลศิลปวิทย ก็ นา
สนใจ ให ติด ตาม บรรณาธิการ ขอ ถือ โอกาส ชวน เชิญ ให
ชวย กนั เขยีน บทความ วชิา การ และ ผลงาน วจิยั สง มา เพือ่
พจิารณา ต ีพมิพ หรอื สง คาํถาม ที ่เกีย่ว กบั การ ปฏบิตั ิงาน
ทาง ธนาคาร เลือด ซึ่ง ทาน จะ ไดรับ คําตอบ จาก ผูทรง
คุณวุฒิ

พมิล เชีย่ว ศลิป
บรรณาธกิาร

บรรณาธิการ แถลง
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วาร สาร โลหติ วทิยา และ เวช ศาสตร บรกิาร โลหติ ฉบบั
ที่ 2 ป 2550 เนือ้ หา คง คบั คัง่ เชน เคย และ คาด หวงั วา จะ
ได ออก ตาม กาํหนด เวลา ที ่เหมาะสม

บท บรรณาธิการ และ นิพนธ ตน ฉบับ เปน เรื่อง เกี่ยว
กบั   ไวรสั ตบั อกัเสบ ซี โดย บท บรรณาธกิาร ไดรบั เกยีรติ
จากศ. นพ. ยง ภูวรวรรณ ภาควิชา กุมาร เวช ศาสตร
คณะ แพทยศาสตร จฬุาลงกรณ มหาวทิยาลยั เรือ่ง  ไวรสั
ตบั อกัเสบ ซี  กบั การให  เลอืด ขณะ ที ่นพินธ ตน ฉบบั เปน
ของ ผศ.พญ. นงนชุ  สริะชยันนัท และ คณะ  เรือ่ง  ความ
ชกุ ของ โรค ตบั อกัเสบ ซี ใน ผูปวย โรค ฮโมฟเลยี กอน และ
หลงั การ ตรวจ ภาวะ ตดิเชือ้ ตบั อกัเสบ ซี ใน ผู บรจิาค โลหติ
ป พ.ศ. 2535

รายงาน ผูปวย เปน ของรศ. นพ.สุรพล เวียงนนท
และ คณะ เกีย่ว กบั ผูปวย เดก็ เรือ่ง   Gastrointestinal
stromal tumor โดย มี บท ฟน วิชา เปน ของผศ.พญ.
กาญจนา  จันทร สูง เรื่อง   ภาวะ แทรก ซอน ทาง ระบบ
หัวใจ  และ หลอด เลือด ของ เคมี บําบัด

บรรณาธิการ แถลง

บทความ พิเศษ ใน ฉบับ นี้ จะ เปน เรื่อง   Evidence-
Based  Guidelines การ ใช Rituximab ใน B-Cell
Non-Hodgkin Lymphomas ซึ่ง คณะ ทํางาน ของ
สมาคม โลหิต วิทยา แหง ประเทศ ไทย จัดทํา เมื่อ 27
เมษายน 2549 ซึง่ นา จะ เปน ประโยชน แก สมาชกิ ที ่สนใจ
ขณะ ที ่ยอ วาร สาร ฉบบั นี้ เปน ของพญ. ยอด ขวญั อภกิลุ
ชาติ กิจ เรื่อง   Systemic review : efficacy and
safety  of Rituximab for adult with idiopathic
thrombocytopenic purpura

ขอ เชิญ ชวน ทาน สมาชิก และ ผู สนใจ สง บทความ เพื่อ
ลง ต ีพมิพ มา ที ่บรรณาธกิาร เพือ่ เปน การ เผย แพร ความ รู ซึง่
กนั และ กนั

ปญญา  เสกสรรค
บรรณาธกิาร


