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วารสารโลหติวทิยาและเวชศาสตรบรกิารโลหติ  ปที ่18 ฉบบัที ่2 เมษายน-มถินุายน 2551

วาร สาร โลหติ วทิยา และ เวช ศาสตร บรกิาร โลหติ ป ที่ 18 ฉบบั ที่
2 เมษายน- มถินุายน 2551  ได โฟกสั ไป ที ่ความ ปลอดภยั ของ โลหติ
ที่ จะ ให แก ผูปวย  จึง มี บท บรรณาธิการ เรื่อง  โลหิต ที่ ปลอดภัย
เขียนโดย รอง ศาสตราจารย ยุ พา เอื้อ วิจิตร อรุณ  ได ครอบ คลุม
วิธีการ ที่ จะ ทําให ได โลหิต ที่ ปลอดภัย  ซึ่ง ตอง เริ่มตน จาก การ คัด
เลอืก ผู บรจิาค  จาก ประชากร ใน กลุม ที ่ม ีความ เสีย่ง ตอ การ ตดิเชือ้ ต่าํ
เปน เบื้องตน จาก นั้น จึง เปน การ ให ความ สําคัญ ใน การ เลือก ชนิด
ของ การ ตรวจ กรอง โลหิต ซึ่ง มี สภาวะ ทาง เศรษฐกิจ ใน ภาพ รวม
ของ แต ละ ประเทศ เขา มา เกี่ยวของ ใน การ กําหนด นโยบาย ระดับ
ชาติ หรือ ใช เปน มาตรฐาน ของ ประเทศ

บทความ พเิศษ เรือ่ง  การ ตรวจ หา การ ตดิเชือ้ เอชไอ ว ีใน โลหติ
บรจิาค โดย คณุ วไิล เฉลมิ จนัทร และ คณะ ได กลาว ถงึ การ ตรวจ
กรอง การ ติดเชื้อ เอชไอ วี อยาง เปน ขั้น เปน ตอน และ รวม ถึง กลวิธี
การ ตรวจ ชนดิ ตาง  ๆ  การ เลอืก วธิ ีที ่ม ีความ ไว สงู และ การ ควบคมุ ให
การ ตรวจ ม ีความ ถกู ตอง นอก จาก นี้ ยงั ได ทบทวน ถงึ เทคนคิ ตางๆ
ที่ ใช ตรวจ ทั้ง แอนติเจน และ แอนติบอดี รวม ทั้ง เทคนิค ใหม คือ
nucleic acid test ซึ่ง ปจจุบัน นี้ ได ใช กัน อยาง แพร หลาย ใน
หลายๆ   ประเทศ

นพินธ ตน ฉบบั ม ีอยู 2 เรือ่ง คอื  ความ ชกุ ของ การ ตดิเชือ้ เอชไอ
วี ตบั อกั เสบบี และ ซี ใน ผู บรจิาค โลหติ ครัง้ แรก ของ โรงพยาบาล
สมเดจ็ พระเจา ตาก สนิ มหาราช จงัหวดั ตาก ระหวาง ปพ.ศ.  2544-
2548  โดย รอง ศาสตราจารย ยุ พา เอื้อ วิจิตร อรุณ และ คณะ  เปน
รายงาน การ วิจัย ความ ชุก ของ การ ติดเชื้อ ชนิด ตาง ๆ  ที่ ถาย ทอด ได
ทาง โลหิต ใน กลุม ผู บริจาค โลหิต ของ จังหวัด ตาก ใน ระหวาง ป
พ.ศ. 2544-2548 ซึง่ พบ วา อตัรา การ ตดิเชือ้ ใน ผู บรจิาค หญงิ ต่าํ กวา
ชาย และ ยงั แสดง วา โรค ตดิเชือ้ เอชไอ วี ไวรสั ตบั อกั เสบบแีละ ซี
ยงัเปน ปญหา ใน ประชากร ไทย อยู การ ให ความ รู แก ประชาชน เปน
สิง่ ที ่จาํเปน ตอง มี และ ตอง ทาํ อยาง ตอ เนือ่ง เพือ่ ปองกนั ไม ให ม ีการ
ตดิเชือ้ เพิม่ ใน งาน ธนาคาร เลอืด นอก จาก การ ตรวจ ที ่ม ีประสทิธิ
ภาพ  แลว ยงั ตอง คาํนงึ ถงึ การ จดัการ ขอมลู ที ่สามารถ ปองกนั การ

บริจาค ซ้ํา ใน กรณี ที่ ผู นั้น เคย ตรวจ พบ การ ติดเชื้อ มา กอน เปน สิ่ง ที่
สาํคญั และ จาํเปน เรือ่ง ที ่สอง คอื เรือ่ง  การ ศกึษา ระดบั โปรตนี ใน
ซรีมัของ ผู บรจิาค พลาสมา  โดย คณุ ศริ ิพร ณ ถลาง และ คณะ  เพือ่
ให มัน่ ใจ วา การ บรจิาค พลาสมา ใน ระยะ ยาว ดวย วธิี plasmapher-
esis   นัน้ ปลอดภยั ไม ม ีผล กระทบ ตอ ระดบั โปรตนี ใน ซรีมัมาก นกั
และ รางกาย สามารถ ปรับ ให ระดับ ของ ซีรัมโปรตีน กลับคืน สู ระดับ
ปกต ิเดมิ ได โดย อาศยั การ รบัประทาน อาหาร ที ่ม ีโปรตนี สงู ทดแทน

บทความ ฟน วชิา เรือ่ง   Red cell antigens as functional
molecules and Autoimmune hemolytic anemia (AIHA)
โดย  ผูชวย ศาสตราจารยดร. ปรยีา นาถ วงศ จนัทร  ได ทบทวน ถงึ
หนาที่ สําคัญ ๆ  ของ แอนติเจน ของ หมู โลหิต ตอ ความ แข็งแรง ของ
ผิว เม็ด โลหิต แดง และ ระบบ ตาง  ๆ  ของ รางกาย ซึ่ง อาจ ทําให เกิด
ภาวะ  ผิด ปกติ ตาง ๆ   ไดแก autoimmune hemolytic anemia
(AIHA)  ตลอด จน ถงึ หนาที ่เกีย่ว ของ กบั ระบบ คอมพลเีมนท และ
การ ทาํ หนาที ่เปน adhesion receptors เปนตน นอก จาก นี ้ยงั ได
ทบทวน ภาวะ AIHA อยาง ครอบ คลมุ โดย เนน การ ตรวจ ทาง หอง
ปฏบิตั ิการ และ การ จดัหา โลหติ ให แก ผูปวย  ซึง่ มกั จะ ม ีปญหา จงึ
ตอง มี แนว ทาง ใน การ ปฏิบัติ สําหรับ เจาหนาที่ ของ ธนาคาร เลือด

ยอ วาร สาร เรื่อง  Production of soluble recombinant
proteins with Kell, Duffy and Lutheran blood group an-
tigen  activity, and their use in screening human sera
for Kell, Duffy and Lutheran antibodies โดย คณุ อดุม ติง่
ตอย  เปน เรือ่ง ที ่นา สนใจ เปน การ นาํ เทคนคิ ใหม โดย สราง soluble
recombinant proteinsของ  หมู โลหิต ชนิด ตาง ๆ  มา ใช เปน
แอนติเจน แทน เม็ด โลหิต แดง ใน การ identify ชนิด ของ
แอนตบิอดี  ซึง่ ใช ตรวจ หา ชนดิ แอนตบิอด ีที ่ม ีหลาย ชนดิ รวม กนั ได
งาย กวา ใช เม็ด โลหิต แดง เปน แอนติเจน

พมิล  เชีย่ว ศลิป
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วาร สาร โลหติ วทิยา และ เวช ศาสตร บรกิาร โลหติ เลม นี ้เปน ฉบบั
แรก ของ กอง บรรณาธิการ ชุด ใหม โดย คณะ กรรมการ บริหาร
สมาคม ชดุ ที ่เพิง่ ไดรบั เลอืก ตัง้ มา นี้ ม ีวสิยั ทศัน ที ่จะ ยก ระดบั โลหติ
วทิยา ใน ประเทศ ไทย สู ระดบั สากล อนกุรรมการ ฝาย วาร สาร จงึ ได
มี ดําริ ใน การ เปลี่ยน แปลง เบื้องตน เพื่อ ให สอด คลอง กับ นโยบาย
ของ สมาคม ดังนี้

1.  เปลี่ยน ชื่อ ภาษา อังกฤษ ของ วาร สาร เปน ‘Journal of
Hematology and Transfusion Medicine’ เพือ่ ให แปล ตรง ตวั
จาก ชือ่ ภาษา ไทย คอื วาร สาร โลหติ วทิยา และ เวช ศาสตร บรกิาร
โลหิต โดย ทาง กอง บรรณาธิการ ได ตรวจ สอบ แลว ไม พบ วาร สาร
ตาง ประเทศ ที ่ม ีชือ่ ซ้าํ กบั ชือ่ นี ้และ อยู ใน Index Medicus

2. เปลี่ยน รูป เลม ให เปน ขนาด A4 ซึ่ง เปน ขนาด มาตรฐาน
ของ วาร สาร ระดับ นานา ชาติ ใน ปจจุบัน นอก จาก นี้ ทําให วาร สาร
บาง ลง เล็ก นอย และ ไม ตอง ทิ้ง กระดาษ ใน การ พิมพ

3. ใน ฉบับ ตอไป จะ มี การ เปลี่ยน รูปแบบ ปก เพื่อ เพิ่ม ความ
สวย งาม และ ความ นา อาน ให มาก ยิ่ง ขึ้น โดย ขณะ นี้ ยัง อยู ใน
กระบวน การ ตกลง ปรกึษา หารอื รวม กบั กรรมการ ฝาย เวช ศาสตร
บริการ โลหิต เพื่อ ให ได รูปแบบ ที่ เหมาะสม ตอไป

นอก จาก นี้ จาก การ ที ่ประเทศ ไทย ไดรบั เกยีรต ิให เปน เจาภาพ
ใน การ จัด งาน ประชุม World Congress of International
Society of Hematology (ISH2008) ครัง้ ที่ 32 ที ่กรงุเทพ ใน
วนัที่ 19-22 ตลุาคม 2551 นี้ ทาง กรรมการ จดั งาน ประชมุ ได ม ีมติ
ให จัด พิมพ บท คัด ยอ ของ งาน วิจัย และ symposium ที่ นํา เสนอ
ใน งาน ประชมุ นี ้ใน วาร สาร  โลหติ วทิยา และ เวช ศาสตร บรกิาร โลหติ
ฉบบั supplement ดวย ซึง่ นา จะ ชวย สงเสรมิ ให วาร สาร ของ พวก
เรา ม ีความ เปน สากล มาก ขึน้

อยางไร ก็ ตาม หัวใจ สําคัญ ของ คุณภาพ ของ วาร สาร คือ
คุณคา ของ ผลงาน ของ สมาชิก ทุก ทาน ที่ สง มา ตี พิมพ ทาง กอง

บรรณาธกิาร จงึ ใคร ขอ ใช โอกาส นี ้เชญิ ชวน ทกุ ทาน ให ชวย กรณุา สง
ผลงาน ที ่นา สนใจ มา ยงั วาร สาร เพือ่ เผย แพร ความ รู แก หมู สมาชกิ
และ ชวย พฒันา วาร สาร ของ พวก เรา ทกุ คน ให กาว ไป ขาง หนา ยิง่ๆ
ขึ้น ไป

ภาย ใน เลม นี้ มี บทความ ที่ นา สนใจ หลาย เรื่อง ตั้งแต การ ใช
Targeted therpary ใน โรค Multiple myeloma ไดแก เรื่อง
Bortezomib plus dexamethasone as the induction
therapy  in newly diagnosed multiple myeloma pa-
tients:  a phase II study in Thai patients โดยผศ. นพ.
ธัญญพงษ  ณ นคร และ คณะ เปน รายงาน แรก ที่ ใช Bortezo-
mib  ใน ผูปวย ไทย พบ วา ไดผล ด ีมาก และ มี บท บรรณาธกิาร เกีย่ว
เนือ่ง กบั บทความ นี้ คอื   Treatment of Multiple Myeloma:
From bench-to-bedside ที่ ไดรับ ความ กรุณา จากรศ. นพ.   วีร
ศักดิ์   นาวา รวงศ ซึ่ง เปน ประธาน Thai Myeloma Study
Group  ขณะ ที่ ยอ วาร สาร ของอ. นพ.นภชาญ   เอื้อ ประเสริฐ
เกีย่วกบั การ ใช Thalidomide ใน ผูปวย Myeloma หลงั ปลกู ถาย
ไข กระดกู พบ วา ไดผล ด ีกวา การ ปลกู ถาย ครัง้ ที่ 2

นอก จาก นี้ ยัง มี บทความ ฟน วิชา ที่ นา สนใจ อีก 2 เรื่อง ไดแก
Understanding the genetic basis of inherited bone
marrow  failure syndromes ของอ. ชาญ ชยั   ไตร วารี และ
เรื่อง มะเร็ง ตอม น้ํา เหลือง ใน หญิง ตั้งครรภ โดยอ. กานดิษฎ
ประ ยงครตัน ซึง่ อาจารย ทัง้ 2 ทาน ได สรปุ รวบรวม ความ กาวหนา
ใหม ๆ  ของ 2 เรื่อง นี้ เพื่อ นํา เสนอ ได เปน อยาง ดี

พล ภทัร โรจน นครนิทร
บรรณาธกิาร
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