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วารสารโลหติวทิยาและเวชศาสตรบรกิารโลหติ  ปที ่17 ฉบบัที ่4 ตลุาคม-ธนัวาคม 2550

วาร สาร โลหติ วทิยาฯ เลม ที่ 17/4 ตลุาคม- ธนัวาคม
2550 ฉบบั ปด ทาย สาํหรบั ป นี้ เปน เรือ่ง เกีย่ว กบั stem
cell ซึง่ กาํลงั เปน ที ่สนใจ ของ คน ทกุ ระดบั ทัง้ ใน วงการ และ
ประชาชน ทัว่ ไป โดย เริม่ จาก บท บรรณาธกิาร เรือ่ง   Cord
Blood Stem Cell Transplantation โดยรศ. นพ.
ปรีดา วาณิชยเศรษฐกุล เปน การ ใช stem cell จาก
cord blood ใน การ ปลูก ถาย   การ ศึกษา เปรียบ เทียบ
วธิกีาร เตรยีม stem cell จาก รก โดย วธิ ีปน แยก และ การ
ใช เครื่อง อัตโนมัติ โดย คุณภาวิณี คุปตวินทุ ศูนย
บริการ โลหิต แหง ชาติ ซึ่ง เปน ศูนย กลาง เก็บ stem cell
จาก รก ของ ประเทศ สําหรับ ใช ใน ผูปวย ที่ ไม มี ความ
สมัพนัธ ทาง สาย เลอืด จะ ได เปน ที ่พึง่ พงิ ของ ผูปวย ตอไป
บทความ ฟน วชิา เรือ่ง   Histocompatibility testing for
hematopoietic stem cell transplantation โดย พล
ตรีหญงิ  ดร.   ออย ทพิยณ ถลาง ให ความ รู เกีย่ว กบั การ
ทดสอบ ทาง หอง ปฏบิตั ิการ เพือ่ คดั เลอืก คู ที ่เหมาะสม ใน

การ ปลกู ถาย stem cell   การ ฝก อบรม ใน ระดบั ภมูภิาค
เปน ความ รวมมอื ของ นกั วชิา การ ดาน HLA ที ่จะ ให ความ
รู และ ประสบการณ จาก ผูทรง คณุวฒุ ิแก นกั วจิยั รุน ใหม
ซึ่ง จัด ใน รูป ของ  Seminar School on Immunoge-
netics  2006 เขียน โดยรศ.พญ.ดร.ณัฏฐยา  หิรัญ
กาญจน จาก ประสบการณ ที ่ได รวม เปน เจาภาพ จดัการ
ฝก อบรม ที่ ประเทศ ไทย ใน ปพ.ศ.2549

ยอ วาร สาร เรือ่ง   Donor selection for unrelated
cord blood transplants โดย คุณ ศิริ ลักษณ เพียร
เจรญิ  เกีย่ว กบั การ คดั เลอืก ผู บรจิาค stem cell จาก รก
ใน กรณี ที่ ไม ได มี ความ สัมพันธ ทาง สาย เลือด ทั้ง หมด
เปน การ คดั สรร เรือ่ง ที ่เกีย่วของ กบั การ ปลกู ถาย stem
cell ที่ จัด ให ตี พิมพ เปน ชุด เดียว กัน
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วาร สาร โลหติ วทิยา และ เวช ศาสตร สาํหรบั โลหติ ฉบบั
นี ้เปน ฉบบั สดุ ทาย ของ ป 2550 ซึง่ คาด หวงั วา คง ออก ได
ตาม เวลา อัน ควร ดังเชน ที่ เคย เปน มา ขอ ขอบ พระ คุณ ผู
นพินธ ทกุ ทาน ที ่ได กรณุา สง บทความ มา ลง เปน ประจาํ เพือ่
เผย แพร ความ รู แก มวล เหลา สมาชกิ ทัง้ หลาย

บท บรรณาธกิาร และ นพินธ ตน ฉบบั ใน ฉบบั นี ้จะ เปน
เรือ่ง เกีย่ว กบั การ ปลกู ถาย ไข กระดกู ใน โรคธาสสัซ ีเมยี โดย
บท บรรณาธกิาร เปน ของรศ. นพ. ปรดีา วาณชิยเศรษฐกลุ
เรือ่ง   Hematopoietic Stem Cell Transplantation
for  Beta-thalassemia Diseases ขณะ ที่ นิพนธ ตน
ฉบบั เปน ของน.ส. สม ถวลิ ศริ ิเรอืง และ คณะ เกีย่ว กบั
ประสิทธิภาพ ของ การ ดูด เลือด ขับ เหล็ก ใน ผูปวย เด็ก
โรคธาลัสซี เมีย ที่ มี ภาวะ เหล็ก เกิน หลัง การ ปลูก ถาย ไข
กระดกู

บทความ พิเศษ ใน ฉบับ เปน ของศ. เกียรติคุณพญ.
ถนอม ศรี ศร ีชยั กลุ เกีย่ว กบั ภาวะ   Multiorgan Failure
in Dengue Hemorrhagic Fever Related to  He-

mophagocytic  Syndrome รายงาน ผูปวย เปน ของ
พญ.  อรุโณทัย มี แกว กุญชร และ คณะ เรื่อง  Primary
Pulmonary  Histiocytosis : A Case Report
บทความ ฟน วชิา เปน ของ นาย ณรงค ฤทธิ์ ศรธีนะ และ
คณะ เกีย่ว กบั  การ กลาย พนัธุ ของ ยนี FLT3 ใน มะเรง็
เมด็ เลอืด ขาว มยั อ ีลอยดชนดิ เฉยีบพลนั และ ยอ วาร สาร
เปน ของ นพ. รว ิสตุ เตยีวอศิเรศ เรือ่ง  Combination
Therapy  with Arsenic Trioxide, All-trans
Retinoic  Acid, and Gemtuzumab Ozogamicin
in  Recurrent Acute Promyelocytic Leukemia
ซึ่ง ทั้ง หมด เปน เรื่อง ที่ นา สนใจ มาก

ใน วาระ ดิถี ขึ้น ป ใหม ขอ อาราธนา สิ่ง ศักดิ์ สิทธิ์ ที่ ทาน
เคารพ จง ดล บันดาล ให ทุก ทาน แข็งแรง มี ความ สุข
ตลอด ป ใหม 2551 นี ้เทอญ
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