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วารสารโลหติวทิยาและเวชศาสตรบรกิารโลหติ  ปที ่18 ฉบบัที ่4 ตลุาคม-ธนัวาคม 2551

วาร สาร โลหิต วิทยา เลม ที่ 18/4พ.ศ.  2551 เสนอ นิพนธ ตน
ฉบบั เรือ่ง  ผล การ เสรมิ ธาต ุเหลก็ แก ผู บรจิาค โลหติ ที ่ม ีภาวะ ความ
เขม โลหติ ต่าํ กวา เกณฑณ ศนูย บรกิาร โลหติ แหง ชาติ สภา กาชาด
ไทย และ เรื่อง   ผล การ เสริม ธาตุ เหล็ก ใน ผู บริจาค โลหิต หญิง ที่
บรจิาค ประจาํณ ศนูย บรกิาร โลหติ แหง ชาติ สภา กาชาด ไทย โดย
คณุ เยาวรยี กติต ิกลัยา วงศ และ คณะ พรอม ทัง้ บท บรรณาธกิาร
เรือ่ง    ธาต ุเหลก็ กบั ผู บรจิาค โลหติ โดย รอง ศาสตราจารย นายแพทย
อศิรางค นชุ ประยรู และ บทความ ฟน วชิา เรือ่ง  บทบาท ของ ธาตุ
เหลก็ ตอ ปญหา โลหติ จาง ใน ประเทศ กาํลงั พฒันา โดย รอง ศาสตรา
จารย  ดร.พตัธนี วนิจิ จะ กลู สถาบนั วจิยั โภชนาการ มหาวทิยาลยั
มหดิล เพือ่ ป ูพืน้ ความ รู เกีย่ว กบั ธาต ุเหลก็ ที ่กอ ให เกดิ ปญหา โลหติ
จาง ใน ประชากร รวม ทัง้ ปญหา โลหติ จาง จาก การ บรจิาค โลหติ โดย
เฉพาะ ผู บรจิาค ที ่เปน ผูหญงิ ม ีความ เสีย่ง ที ่จะ ขาด ธาต ุเหลก็ มาก กวา
ผูชาย ปญหา การ ขาด ธาต ุเหลก็ ใน ผู บรจิาค โลหติ นี ้สามารถ แกไข
และ ปองกนั ได แต ตอง อาศยั การ บรหิาร จดัการ ที ่ด ีม ีประสทิธภิาพ
เพื่อ ให ผู บริจาค โลหิต ไดรับ ประทาน ธาตุ เหล็ก เสริม ที่ ศูนย บริการ
โลหิต ฯ หรือ ธนาคาร เลือด ได จัด ให ทําให ผู บริจาค โลหิต สามารถ
บรจิาค ได อยาง ตอ เนือ่ง การ เสรมิ ธาต ุเหลก็ อาจ ไม จาํเปน ถา บรจิาค
เพยีง ป ละ 1 ครัง้ หรอื นานๆ ครัง้ และ ไดรบั ประทาน อาหาร ที ่ม ีธาตุ
เหล็ก อยาง เพียง พอ แต จะ จําเปน สําหรับ ผู ที่ บริจาค โลหิต เปน
ประจาํ ทกุ 3 เดอืน และ ตอ เนือ่ง เพราะ เสีย่ง ตอ การ ขาด ธาต ุเหลก็
ได ใน กรณี ที่ สามารถ ตรวจ serum ferritin ได ควร ใช เปน ตัว
monitor  ระดับ ธาตุ เหล็ก โดย ตรวจ ผู บริจาค เหลา นี้ ป ละ 1 ครั้ง

กลาว ได วา เปน หนาที ่ของ ศนูย บรกิาร โลหติ ฯ ที ่ตอง ระดม ความ คดิ
เหน็ เพือ่ สรปุ แนว ทาง ใน การ ให ธาต ุเหลก็ เสรมิ ดงั กลาว เพือ่ เปน หลกั
ใน การ ปฏิบัติ กัน ตอไป  ยอ วาร สาร เรื่อง   Autologous Periph-
eral      Blood Progenitor Cells Cryopreserved with 5 and
10 Percent  Dimethyl Sulfoxide Alone Give Comparable
Hematopoietic  Reconstitution after Transplantation โดย
คณุ อดุม ติง่ ตอย ก ็นา สนใจ ที ่ไดเปรยีบ เทยีบ เปอรเซน็ต ของ สาร
dimethyl sulfoxide ใน การ แช แข็ง เซลล เพื่อ ทํา autologous
peripheral  bloodprogenitor cells transplantation และ
บทความ พเิศษ เรือ่ง   Use of Leukodepleted Blood Products:
Situation  Analysis and Guideline Development
เรยีบเรยีงโดย บรรณาธกิาร เอง จาก ผล การ เสวนา วชิา การ ของ คณะ
อนกุรรมการ วชิา การ ใน คณะ กรรมการ จดัหา และ สงเสรมิ ผูให โลหติ
แหง สภา กาชาด ไทย เมื่อ วันที่ 24 มิถุนายน 2551ณ โรง แรม
มริาเคลิแก รนด คอน เวนชัน่ เพือ่ เปน แนว ทาง ให แพทย ได เลอืก ใช
ผลติภณัฑ โลหติ ที ่ขจดั เมด็ เลอืด ขาว ชนดิ ตางๆ แก ผูปวย ตาม ความ
จําเปน ของ โรค และ ภาวะ ได อยาง เหมาะสม

หวงั วา เนือ้ หา สาระ ของ วาร สาร ฉบบั นี้ จะ นาํ ไป สู การ ปฏบิตั ิที ่ดี
ใน  วงการ การ บริการ โลหิต ของ ประเทศ ตอไป

พมิล เชีย่ว ศลิป
บรรณาธกิาร
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วาร สาร โลหิต วิทยา และ เวช ศาสตร บริการ โลหิต เลม นี้มี
บทความ  ที่ นา สนใจ มาก หลาย เรื่อง โดย ภาพ รวม ของ ฉบับ นี้
เกี่ยวของ กับ ความ กาวหนา ใหม ๆ   ใน ดาน thrombosis และ
hemostasis  ตัง้แต บทความ ฟน วชิา เรือ่ง  Current Concepts
on  Cell Based Model of Coagulation and Roles of Fac-
tor  VIIa and Tissue Factor on Hemostasis, Thrombo-
sis,  and Pathogenesis of Other Related Diseases
โดยอ.นภชาญ   เอือ้ ประเสรฐิ ซึง่ เปน การ สรปุ แนว คดิ ใน ปจจบุนั
เกีย่ว กบั กลไก การ หาม เลอืด ใน ปจจบุนั ซึง่ แตก ตาง จาก แบบ ดัง้เดมิ
คอื กลไก แบบ น้าํตก (Coagulation cascade) อยู บาง และ ยงั
เสนอ ถงึ บท บาท ที ่นาํ ไป ใช ทางคล ินคิ อกี ทัง้ ม ีนพินธ ตน ฉบบั เรือ่ง
ความ เสีย่ง ของ ภาวะ venous thromboembloism และ การ ให
การ ปองกัน ใน โรงพยาบาล ( การ ศึกษา ENDORSE) : การ
วเิคราะห  ขอมลู ของ ประเทศ ไทย โดยรศ. นพ. พนัธุ เทพ องั ชยั
สุข ศิริ ที่ แสดง ให เห็น วา ประเทศ ไทย มี การ ปองกัน ภาวะ หลอด
เลอืด ดาํ อดุ ตนั นอย มาก นอย กวา รอยละ 2 ของ ผู ปวย ที ่ควร ไดรบั
การ ปองกัน ตาม แนว ทางปฎิบัติ ทางคลิ นิกของ ชาว ตะวัน ตก  ซึ่ง

ควร มี การ ศึกษา เพิ่ม เติม เพื่อ สราง แนว ทางปฎิบัติ ทางคลิ นิก ของ
ชาว ไทย ตอไป และ เรือ่ง ความ ถี ่ของ ยนี VKORC1 ใน ผู บรจิาค
เลือด ชาว ไทย และ ผูปวย ที่ ไดรับ ยา warfarin โดย สุมลมาลย
คล้าํ ชืน่ และ คณะ ซึง่ เปน รายงาน แรก ใน คน ไทย ที ่แสดง ถงึ ความ
ผนั แปร ทาง พนัธ ุกรรม ของ เปาหมาย ของ warfarin  ซึง่ ทาํให ผูปวย
แต ละ ราย ตองการ ขนาด ยา warfarin ใน การ รกัษา ไม เทากนั และ
ได แสดง ให เห็น ชัดเจน อีก ครั้ง ใน รายงาน ผูปวย ของอ. นงนุช
สริะชยันนัท เรือ่ง  ภาวะ ความ ตองการ ยา warfarin  ใน ขนาด สงู
ใน ผูปวย เดก็ หญงิ ที ่ม ียนี VKORC1 ชนดิ H7 Haplotype  นอก
จาก นี้ ยัง มี ยอ วาร สาร เรื่อง  Genetic Determinants  of Re-
sponse  to Warfarin during Initial Anticoagulation  โดย
นพ. รวิ สุต เดียวอิศเรศ ซึ่ง แสดง ถึง บทบาท ของ ความ ผัน แปร
ทาง พนัธ ุกรรม ใน การ รกัษา ผูปวย ดวย ยา warfarin แต เปน ขอมลู
ใน ตาง ประเทศ

พล ภทัร โรจน นครนิทร
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