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วารสารโลหติวทิยาและเวชศาสตรบ์รกิารโลหติ  ปีที ่32  ฉบบั ที ่1  มกราคม-มนีาคม 2565

วารสารฉบบันี้ เป็นฉบบัแรกของปี พ.ศ. 2565 ซึง่เป็นปีที ่32 

 มเีรื่องทีน่่า

บทบรรณาธกิาร เรื่อง การระบาดของโรคโควดิ-19 กบังานบรกิาร

 ซึ่ง

คุปตวนิท ุรองผูอ้ �านวยการศูนยบ์รกิารโลหติแห่งชาต ิสภากาชาด 

ไทย ซึ่ งกลา่วถงึการด�า เนินงานดว้ยวธิต่ีางๆ ในการเพิม่จ�านวน 

ผูบ้รจิาคโลหติในช่วงทีม่กีารขาดแคลนเนื่องจากการระบาดของโรค

เพือ่ใหผู้ป่้วยไดร้บัโลหติอย่างพอเพยีง

ส�าหรบันิพนธต์น้ฉบบัม ี3 เรื่อง  เรื่องแรก คอื เรื่อง Com-

parison of bacterial culture and pathogen inactivation 

to reduce transfusion transmitted bacteria in platelet 

จากภาควชิาพยาธวิทิยา คณะแพทยศาสตรโ์รงพยาบาลรามาธบิด ี

มหาวทิยาลยัมหดิล ซึง่กลา่วถงึวธิกีารทีล่ดความเสีย่งของการตดิ

เชื้อจากการไดร้บั platelets เป็นการเพิม่ความปลอดภยัใหแ้ก่ 

ผูป่้วย  เรื่องทีส่อง คอื เ รื่อง การวเิคราะหส์าเหตกุารปฏเิสธผู ้

บรจิาคโลหติในกระบวนการคดักรองกอ่นบรจิาคโลหติ ณ ภาค

บรกิารโลหติแหง่ชาต ิจงัหวดัภเูกต็  โดย คุณพรทพิย ์รตัจกัร และ

คณะ  จากภาคบรกิารโลหติแห่งชาต ิจงัหวดัภเูกต็ สภากาชาดไทย 

ซึง่นอกจากจะท�าใหท้ราบสาเหตแุลว้ยงัมคี�าแนะน�าเพือ่ใหผู้บ้รจิาค

โลหติสามารถกลบัมาบรจิาคไดอ้ย่างต่อเนื่องเป็นการลดการขาดแคลน  

เรื่องทีส่าม คอื เรื่อง To formulate baseline thresholds for 

the initiation of RBC transfusion in elective surgical 

patients: an observational study at a tertiary care center   

โดย Dr. Sankalp Sharma และคณะ จาก Department of 

Transfusion Medicine and Blood Banks, AIIMS Raipur,  

 เป็นการศึกษาเพื่อพจิารณาระดบัของ 

hemoglobin ที่ผูป่้วยควรไดร้บัเลอืดในกลุ่มผูป่้วย elective 

surgery ของโรงพยาบาลในประเทศอนิเดยี ซึง่มแีนวทางปฏบิตัิ

ทีแ่ตกต่างกนั

นอกจากนี้มบีทความพเิศษ เรื่อง การเตรยีมตวัอย่างทดสอบใน

งาน EQAS สาขาธนาคารเลอืด โดย คุณสารกิา เมฆฉาย และคุณ

นุชนาฏ เปรมประยูร จากศูนยบ์รกิารโลหติแห่งชาต ิสภากาชาดไทย 

ซึ่งเป็นหน่วยงานที่เตรียมตวัอย่างดงักล่าวส�าหรบัโครงการทดสอบ

ความช�านาญทางธนาคารเลอืด ซึง่เป็นส่วนหนึ่งของการท�าใหเ้กดิ

ความม ัน่ใจในดา้นการใหบ้รกิารทีถ่กูตอ้งแก่ผูป่้วย  ส�าหรบัย่อวารสาร 

คอื เรื่อง Clinical importance of extended second field 

high-resolution HLA genotyping for kidney transplan-

tation โดย แพทยห์ญงิแสงระว ีศรเีมอืง จากศูนยบ์รกิารโลหติ

แห่งชาต ิสภากาชาดไทย ซึง่ผลการตรวจใหผ้ลแมน่ย�ามากขึ้นแก่

ผูป่้วยทีป่ลูกถา่ยไต

คณะผูจ้ดัท�าวารสารหวงัเป็นอย่างยิง่วา่ ผูอ่้านทกุท่านจะไดร้บั

ความรูแ้ละประโยชนจ์ากบทความต่างๆ ทีม่คีวามหลากหลายใน 

วารสารฉบ ับ น้ี และสามารถน�าไปใชใ้นงานบริการโลหติท ัง้ดา้น 

ผูบ้รจิาคโลหติและผูป่้วย  หากท่านมบีทความหรอืเรื่องทีน่่าสนใจ 

ขอเชญิส่งบทความดงักลา่วมาไดท้ี ่e-mail: nbcjournal@gmail.

com   ท ัง้นี้  เพือ่เป็นประโยชนต่์องานบรกิารโลหติซึง่มผีลกระทบ

ต่อผูป่้วยใหด้ยีิง่ขึ้นต่อไป

ศศิธร  เพชรจนัทร

บรรณาธกิาร

บรรณาธกิารแถลง

transfusion โดย นายแพทย์อภิวรรษ ติยะพรรณ และคณะ  

ของการจัดท�าวารสาร สนใจหลายเรื่อง ประกอบดว้ย

โลหิตของประเทศ ได้รับความอนุเคราะห์จากคุณภาวิณี
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บรรณาธกิารแถลง

ทีจ่ดัขึ้นเมือ่วนัที ่

6-9 มนีาคม 2565 ทีผ่่านมาส�าเรจ็ลงอย่างเรยีบรอ้ยราบรื่นและ

ท่านสมาชกิสมาคมฯ หลายท่านกไ็ดม้โีอกาสพบปะสงัสรรคก์นัอกี

คร ัง้หลงัจากการระบาดของโรคโควดิ-19 ท�าใหต้อ้งจดัการประชมุ

เฉพาะในรูปแบบออนไลนน์านถงึ 2 ปี หวงัวา่หลงัจากนี้สถานการณ์

จะคลีค่ลายลงเรื่อยๆ จนเขา้สู่ภาวะปกตใินทีสุ่ด

วารสารโลหติวทิยาและเวชศาสตรบ์รกิารโลหติฉบบันี้ เป็นฉบบั

ที ่ 1 ประจ�าปี 2565 ภายในประกอบดว้ย บทบรรณาธกิารเรื่อง 

Lymphoma of the ocular adnexa โดย รองศาสตราจารย์

 ไดก้รุณาทบทวนเรื่องมะเรง็

ต่อมน�า้เหลอืงของอวยัวะเคยีงดวงตาท ัง้เรื่องทางพยาธวิทิยา การ

วนิิจฉยัและการรกัษาโดยสงัเขป   ส่วนบทความฟ้ืนวชิา แพทย์

หญงิมณฑาทิพย ์พนิิจเวชการ ร่วมกบั ศาสตราจารยน์ายแพทย์

สญัญา สุขพณิชนนัท ์ไดน้�าเสนอเรื่อง การทบทวนวรรณกรรมของ

มะเรง็ต่อมน�้าเหลอืงชนิดบเีซลลข์นาดเลก็ที่มีการเปลี่ยนสภาพเป็น 

เซลลพ์ลาสมา ในแงม่มุทางพยาธวิทิยา และรูปแบบทางพนัธุศาสตร์

ซึง่มปีระโยชนใ์นการวนิิจฉยัโรคในกลุม่นี้ซึง่ในอนาคตน่าจะมกีาร

ตรวจโดยแพร่หลายมากขึ้น

นิพนธต์น้ฉบบัทีต่พีมิพใ์นฉบบันี้มสีองเรื่องไดแ้ก่ Lymphoma 

of the ocular adnexa: a retrospective study in a tertiary 

care center โดย แพทยห์ญงิ ชนิสรา ปรชัญาประทปี และคณะ 

ท�าการศึกษาขอ้มลูจากบนัทกึเวชระเบยีนของผูป่้วยทีเ่ขา้รบัการรกัษา

ในโรงพยาบาลรามาธบิด ีระหวา่งปี พ.ศ. 2551-2561 จ�านวน 25 

ราย โดยศึกษ า ข อ้มลูทางประชากร อาการและอาการแสดงทาง 

คลนิิก ต�าแหน่งรอยโรค ระยะของโรคและค่า international prog-

nostic index score (IPI score) รวมถงึการทบทวนพยาธวิทิยา

ของรอยโรคของผูป่้วยเหลา่นี้ นบัเป็นขอ้มลูทีเ่ป็นประโยชนต่์อการ

วนิิจฉยัผูป่้วยกลุม่นี้ในโอกาสต่อไป   นิพนธต์น้ฉบบัเรื่องทีส่อง น�า

เสนอโดย แพทยห์ญงิณชัวลัย ์ตนัตธินารตันแ์ละคณะท�าการศึกษา

เรื่อง ดชันีทางโลหติวทิยาพบในผูใ้หญ่ที่มีภาวะเม็ดเลอืดแดงแตก

จากภมิูคุม้กนั: การศึกษายอ้นหลงั โดยการทบทวนเวชระเบยีน 

ผูป่้วยทีไ่ดร้บัการวนิิจฉยัเมด็เลอืดแดงแตก ระหวา่งปี 2554-2558 

ทีศู่นยก์ารแพทยส์มเดจ็พระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุาร

จ�านวน 88 ราย ผู ้วจิยัไดท้ �าการวเิคราะหห์าควาสมัพนัธร์ะหวา่ง 

reticulocyte production index (RPI) กบัปจัจยัอืน่ๆ ทีเ่กี่ยวขอ้ง 

รายงานผูป่้วยในฉบบันี้มสีองเรื่อง ฉบบัแรกเป็นรายงานผูป่้วย   

ผูป่้วยไขเ้ลอืดออกเดงกเีพศหญงิที่มีภาวะพรอ่งเอนไซม ์G6PD 

น�าเสนอโดย คุณวราภรณ ์สมวงษ ์และคณะ ส่วนเรื่องทีส่องเป็น

รายงานผูป่้วยหญงิอายุ 62 ปีทีไ่ดร้บัการรกัษาโรคพงัผืดในไขกระดูก

ดว้ยกรดวาลโปรอกิ น�าเสนอโดยนายแพทย ์ธงชยั เบญจเจรญิวงศ ์

และคณะ ท ัง้สองกรณีเป็นเรื่องทีพ่บเหน็ไดไ้มบ่อ่ยและน่าสนใจ 

ย่อวารสารของฉบ ับ นี้ นายแพทย ์ ธรีฉตัร พรรณเชษฐ ์ น�า

เสนอเรื่อง Polatuzumab vedotin in previously untreated 

diffuse large B-Cell lymphoma ซึง่ท �าการศึกษาโดย Tilly 

H, Morschhauser F, Sehn LH, et al. ลงตพีมิพใ์น N Engl 

J Med ในเดอืนธนัวาคม 2564 นี้ เองนบัเป็นความกา้วหนา้ในดา้น

การรกัษาโรคมะเรง็ต่อมน�า้เหลอืงทีน่่าสนใจอย่างยิง่

ต ัง้แต่วารสารฯ ฉบบัที ่4 ประจ�าปี 2564 เป็นตน้มา นิพนธ์

ตน้ฉบบั และรายงานผูป่้วยรวมท ัง้บทฟ้ืนฟูวชิาการ ของวารสารได ้

เพิม่ผูท้รงคุณวุฒช่ิวยตรวจสอบและทบทวนจากหลากหลายสถาบนั

เป็น 3 ท่าน เพือ่ใหส้อดรบักบัประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลกัเกณฑแ์ละ

วธิกีารพจิารณาแต่งต ัง้บคุคลใหด้�ารงต�าแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์

รองศาสตราจารย ์และศาสตราจารย ์(ฉบบัที ่4) พ.ศ. 2564 ลง

วนัที ่5 กรกฎาคม 2564 ท ัง้นี้ เพือ่ใหผู้น้ิพนธส์ามารถน�าผลงานไป

ใชใ้นการยืน่ขอต�าแหน่งทางวชิาการได ้ ขอเชญิชวนท่านสมาชกิส่ง

ผลงานมายงัวารสารเพือ่เผยแพร่ผลงานวชิาการและยงัประโยชนต่์อ

วงการวชิาชพีของเราต่อไป 

กาญจนา จนัทรส์ูง
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