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วารสารโลหติวทิยาและเวชศาสตรบ์รกิารโลหติ  ปีที ่30  ฉบบั ที ่4  ตลุาคม-ธนัวาคม 2563

วารสารฉบบันี้ เป็นฉบบัที ่4  ซึง่เป็นฉบบัสุดทา้ยของปี พ.ศ. 2563  

ในเลม่มเีรื่องทีน่่าสนใจหลายเรื่องประกอบดว้ย บทบรรณาธกิาร 

เรื่อง ความส�าคญัของการตรวจทางธนาคารเลอืดต่อความปลอดภยั

ของผูป่้วย โดย รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญงิศศิธร เพชรจนัทร  

ผูเ้ชี่ยวชาญพเิศษ จากศูนยบ์รกิารโลหติแห่งชาต ิสภากาชาดไทย 

ส�าหรบันิพนธต์น้ฉบบัม ี2 เรื่อง  เรื่องแรก คอื Analysis of 

pretransfusion testing events occurring in patients at 

Thammasat University Hospital โดย คุณสารสิา จติตระกูล 

และคณะ จากงานธนาคารเลอืด โรงพยาบาลธรรมศาสตรเ์ฉลมิ 

พระเกยีรต ิซึง่ไดก้ล่าวถึงการตรวจพบแอนตบิอดชีนิดต่างๆ ใน 

ผูป่้วยทีข่อโลหติของโรงพยาบาล และการจดัหาโลหติทีป่ลอดภยั

ใหผู้ป่้วย  และเรื่องทีส่อง คอื เรื่อง การศึกษาเปรยีบเทยีบการ

ตรวจหาความแรงของแอนตบิอดีชนิด IgG ดว้ยวธิหีลอดทดลอง

มาตรฐานและเครื่องตรวจอตัโนมตัทิี่ใชห้ลกัการ column agglu- 

จากศูนยบ์รกิารโลหติแห่งชาต ิสภากาชาดไทย จากผลการศึกษา

ท�าใหส้ามารถเปลีย่นการตรวจหาความแรงของแอนตบิอดดีว้ยวธิ ี

conventional tube test  ซึง่ตอ้งอาศยัความแมน่ย�าและความ

ช�านาญของผูท้ �ามาเป็นการใชเ้ครื่องตรวจอตัโนมตัแิทน ท�าใหไ้ด ้

ผลการตรวจทีเ่ทีย่งตรงและถกูตอ้งเป็นประโยชนต่์อผูป่้วย

นอกจากนี้ มบีทความฟ้ืนวชิา เรื่อง Preparation of whole 

blood derived platelet component  โดย คุณสุรเชษฎ ์ อ่อน

เสง็ และคุณเจนจริา  อนิสวา่ง  จากภาคบรกิารโลหติแห่งชาตทิี ่

9 จงัหวดัพษิณุโลก สภากาชาดไทย  ซึง่ใหค้วามรูเ้กี่ยวกบัการให ้

เกลด็เลอืดแก่ผูป่้วย รวมท ัง้การพฒันาวธิกีารเตรยีมเกลด็เลอืดชนิด

ต่างๆ ท�าใหผู้ป่้วยไดร้บัเกล็ดเลอืดทีม่คีุณภาพมากขึ้น  ส�าหรบั

ย่อวารสาร คอื เรื่อง First do no harm: iron loss in whole 

blood donors โดย นายแพทยค์ามนิ วงษก์จิพฒันา  จากศูนย์

บรกิารโลหติแห่งชาต ิสภากาชาดไทย  ซึง่กลา่วถงึการใหย้าเสรมิ

ธาตเุหลก็แก่ผูบ้รจิาคโลหติภายหลงัการบรจิาคทกุคร ัง้เพือ่ป้องกนั

ภาวะขาดเหลก็

คณะผูจ้ดัท�าวารสารหวงัเป็นอย่างยิง่วา่ ผูอ่้านทกุท่านจะไดร้บั

ความรูแ้ละประโยชนจ์ากบทความต่างๆ ในวารสารฉบบันี้ สามารถ

น�าไปใชใ้นงานบรกิารโลหติ  ขอขอบคุณคณะทีป่รกึษาและคณะ 

บรรณาธกิารฯ รวมท ัง้ขอขอบคุณทกุท่านทีไ่ดส่้งบทความลงตพีมิพ์

ท �าใหว้ารสารประสบความส�าเรจ็ดว้ยด ี หากท่านมบีทความหรอืเรื่อง

ทีน่่าสนใจขอเชญิส่งบทความภาษาองักฤษหรอืภาษาไทย มาไดท้ี ่
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tination test โดย คุณพลอยมณี สุวรรณวุฒชิยั และคณะ
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ลมหนาวและ PM 2.5 เริ่มปกคลมุประเทศไทย ใกลเ้ทศกาลปี

ใหมแ่ลว้แต่ COVID-19 ยงัคงระบาดอย่างหนกัในต่างประเทศ โรค

นี้จะยงัอยู่คู่กบัชาวโลกไปอกีสกัระยะหนึ่ง ภาวนาใหป้ระเทศไทยผ่าน

พน้ภยัคุกคามนี้ไปไดโ้ดยไมเ่กดิการสูญเสยีมากนกั  แมโ้ลกจะอยู่

ท่ามกลางวกิฤตท ัง้ดา้นสิง่แวดลอ้มและสุขภาพแต่เรากย็งัคงปฏบิตัิ

หนา้ทีก่นัไปตามปกตแิละวารสารโลหติวทิยาและเวชศาสตรบ์รกิาร

โลหติเลม่นี้ เป็นฉบบัที ่4 ซึง่เป็นฉบบัสุดทา้ยประจ�าปี 2563 แลว้ 

 ในฉบบันี้มบีทความน่าสนใจหลากหลายทีน่่าสนใจ  บทบรรณาธกิาร

ไดร้บัความกรุณาจาก อาจารย ์จนัทราภา ศรสีวสัดิ์ เขยีนเกี่ยวกบั

การรกัษามะเรง็เมด็เลอืดขาวเฉียบพลนัชนิดมยัอลีอยดใ์นผูใ้หญ่ 

ในหวัขอ้ Management in acute myeloid leukemia in adult 

โดยอาจารยไ์ดก้รุณาทบทวนหลกัการรกัษาโรคนี้และวธิกีารรกัษา

ใหม่ๆ ในปจัจบุนั  เสรมิดว้ยบทความฟ้ืนวชิาทีน่�าเสนอโดย อาจารย ์

วรีภทัร โอวฒันาพานิช เรื่อง การรกัษาใหม่ส�าหรบัโรคมะเรง็เม็ด

เลอืดขาวเฉียบพลนัชนิดมยัอลีอยด ์ซึง่ไดก้ลา่วถงึยาใหม่ๆ  ทีใ่ชใ้น

การรกัษาโรคน้ีอย่างละเอยีดท ัง้ FLT3 inhibitor รุ่นที ่1 และรุ่น

ที ่2, IDH1/IDH2 inhibitor, gemtuzumab ozogamicin (GO) 

และอืน่ๆ อกีมากมาย แมว้า่ยาเหลา่นี้หลายชนิดยงัไมม่จี �าหน่ายใน

ประเทศไทย แต่ในอนาคตการรกัษาโรคมะเรง็เมด็เลอืดขาวเฉียบพลนั

ชนิดมยัอลีอยดก์จ็ะมกีารใชย้าเหลา่นี้ เพิม่ขึ้นและโลหติแพทยไ์ทย

กจ็ะมโีอกาสใชย้าเหลา่นี้อย่างแน่นอน

นิพนธต์น้ฉบบัในฉบบันี้มสีองเรื่อง  เรื่องแรก การตรวจสอบ

ความถกูตอ้งของคะแนนประจ�าเดือน (menstruation score) 

ในการจ�าแนกภาวะขาดธาตเุหลก็ โดย พ.ญ. ศรญัญา พงษอ์ดุม 

และคณะท�าการศึกษาในบคุลากรผูป้ฏบิตังิานในโรงพยาบาลเขต

สุขภาพที ่8 เพศหญงิจ�านวน 130 รายผลการศึกษาพบอตัราการ

ขาดธาตเุหลก็ในบคุลากรกลุม่ดงักลา่วสูงถงึกวา่รอ้ยละ 60 และ

การใชค้ะแนนประจ�าเดอืนร่วมกบัค่า RDW สามารถช่วยคดักรอง

ผูท้ีม่ภีาวะขาดธาตเุหลก็ได ้ผลการศึกษานี้ น่าสนใจมาก  นิพนธ์

ตน้ฉบบัเรื่องทีส่อง อาจารยส์ญัญา สุขพานิชยน์นัทเ์สนอผลงาน

เรื่อง MYD88 L265P mutation status in small B-cell lym-

phoma with plasmacytic differentiation and extensive 

amyloid deposition ซึง่ท �าการศึกษาในชิ้นเนื้อของผูป่้วยจ�านวน 

10 ราย แมว้า่จะมจี�านวนตวัอย่างไมม่ากเนื่องจากโรคนี้มคีวามชกุ

ต�า่และตรวจพบการกลายพนัธเ์พยีง 1 รายแต่ขอ้มลูเบื้องตน้นี้ก็

เป็นประโยชนใ์นการศึกษาต่อไปในอนาคต

รายงานผูป่้วยในฉบบันี้ เป็นเรื่อง Autoimmune hemolytic 

anemia diagnosed in a Thai woman with limited cuta-

neous systemic sclerosis โดย น.พ. สมชาย อนิทรศิรพิงษ ์และ

คณะ ส่วนย่อวารสารน�าเสนอโดย อาจารย ์ปิต ิเตชะวจิติร ์  เรื่อง  

Whole genome, transcriptome and methylome profiling 

enhances actionable target discovery in high-risk pe-

diatric cancer ซึง่เพิง่ถกูตพีมิพใ์นวารสาร Nature Medicine 

ฉบบัเดอืนพฤศจกิายนของปีนี้ เอง

ในฉบบันี้มบีทความพเิศษ  เรื่อง แนวทางการรกัษาโรคไขกระดูก

ฝ่อในประเทศไทยพทุธศกัราช 2563 Guidelines for diagnosis 

and management of aplastic anemia in Thailand 2020  

โดย อาจารย ์นภชาญ เอื้อประเสรฐิ และคณะ เพือ่เป็นการเผย

แพร่แนวทางการรกัษาโรคทางโลหติวทิยาของประเทศไทยใหก้บั

แพทยผู์ร้กัษาและผูเ้กี่ยวขอ้งอืน่ๆไดร้บัทราบและในอนาคตหาก

มกีารปรบัปรุงแนวทางการรกัษาโรคอืน่ๆโดยสมาคมโลหติวทิยา

แห่งประเทศไทยทางวารสารกจ็ะน�ามาเผยแพร่เช่นเดยีวกนั ท ัง้น้ี

หวงัวา่จะเป็นประโยชนต่์อท่านสมาชกิตามสมควร

เนื่องจากวารสารฉบบันี้จะออกในช่วงเทศกาลสิ้นปีและปีใหม่

พอด ี จงึขอถอืโอกาสนี้อาราธนาคุณพระศรรีตันตรยัและสิง่ศกัดิ์

สทิธใินสากลโลกจงคุม้ครองใหท่้านสมาชกิทกุท่าน แคลว้คลาด

จากภยนัตรายท ัง้ปวง และผ่านพน้ช่วงเวลาทีย่ากล �าบากนี้ไปได ้

ดว้ยด ีตลอดจนประสบความสุข ความเจรญิตลอดปีใหมท่ีก่ �าลงั

จะมาถงึดว้ยเทอญ
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