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วารสารฉบับนี้เป็ นฉบับที่ 4 ซึง่ เป็ นฉบับสุดท้ายของปี พ.ศ. 2563
ในเล่มมีเรื่องทีน่ ่ าสนใจหลายเรื่องประกอบด้วย บทบรรณาธิการ
เรื่อง ความส�ำคัญของการตรวจทางธนาคารเลือดต่อความปลอดภัย
ของผูป้ ่ วย โดย รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงศศิธร เพชรจันทร
ผูเ้ ชี่ยวชาญพิเศษ จากศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย
ส�ำหรับนิพนธ์ตน้ ฉบับมี 2 เรื่อง เรื่องแรก คือ Analysis of
pretransfusion testing events occurring in patients at
Thammasat University Hospital โดย คุณสาริสา จิตตระกูล
และคณะ จากงานธนาคารเลือด โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิม
พระเกียรติ ซึง่ ได้กล่าวถึงการตรวจพบแอนติบอดีชนิดต่างๆ ใน
ผูป้ ่ วยทีข่ อโลหิตของโรงพยาบาล และการจัดหาโลหิตทีป่ ลอดภัย
ให้ผูป้ ่ วย และเรื่องทีส่ อง คือ เรื่อง การศึกษาเปรียบเทียบการ
ตรวจหาความแรงของแอนติบอดีชนิ ด IgG ด้วยวิธหี ลอดทดลอง
มาตรฐานและเครื่องตรวจอัตโนมัตทิ ่ใี ช้หลักการ column agglutination test โดย คุณพลอยมณี สุวรรณวุฒชิ ยั และคณะ
จากศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย จากผลการศึกษา
ท�ำให้สามารถเปลีย่ นการตรวจหาความแรงของแอนติบอดีดว้ ยวิธี
conventional tube test ซึง่ ต้องอาศัยความแม่นย�ำและความ
ช�ำนาญของผูท้ ำ� มาเป็ นการใช้เครื่องตรวจอัตโนมัตแิ ทน ท�ำให้ได้
ผลการตรวจทีเ่ ทีย่ งตรงและถูกต้องเป็ นประโยชน์ต่อผูป้ ่ วย

นอกจากนี้ มีบทความฟื้ นวิชา เรื่อง Preparation of whole
blood derived platelet component โดย คุณสุรเชษฎ์ อ่อน
เส็ง และคุ ณเจนจิรา อินสว่าง จากภาคบริการโลหิตแห่งชาติท่ี
9 จังหวัดพิษณุโลก สภากาชาดไทย ซึง่ ให้ความรูเ้ กี่ยวกับการให้
เกล็ดเลือดแก่ผูป้ ่ วย รวมทัง้ การพัฒนาวิธกี ารเตรียมเกล็ดเลือดชนิด
ต่างๆ ท�ำให้ผูป้ ่ วยได้รบั เกล็ดเลือดทีม่ คี ุณภาพมากขึ้น ส�ำหรับ
ย่อวารสาร คือ เรื่อง First do no harm: iron loss in whole
blood donors โดย นายแพทย์คามิน วงษ์กจิ พัฒนา จากศูนย์
บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ซึง่ กล่าวถึงการให้ยาเสริม
ธาตุเหล็กแก่ผูบ้ ริจาคโลหิตภายหลังการบริจาคทุกครัง้ เพือ่ ป้ องกัน
ภาวะขาดเหล็ก
คณะผูจ้ ดั ท�ำวารสารหวังเป็ นอย่างยิง่ ว่า ผูอ้ ่านทุกท่านจะได้รบั
ความรูแ้ ละประโยชน์จากบทความต่างๆ ในวารสารฉบับนี้ สามารถ
น�ำไปใช้ในงานบริการโลหิต ขอขอบคุณคณะทีป่ รึกษาและคณะ
บรรณาธิการฯ รวมทัง้ ขอขอบคุณทุกท่านทีไ่ ด้ส่งบทความลงตีพมิ พ์
ท�ำให้วารสารประสบความส�ำเร็จด้วยดี หากท่านมีบทความหรือเรื่อง
ทีน่ ่าสนใจขอเชิญส่งบทความภาษาอังกฤษหรือภาษาไทย มาได้ท่ี
e-mail: nbcjournal@gmail.com เพือ่ ประโยชน์ต่องานบริการ
โลหิตและผูป้ ่ วย
ศศิธร เพชรจันทร
บรรณาธิการ
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ลมหนาวและ PM 2.5 เริ่มปกคลุมประเทศไทย ใกล้เทศกาลปี
ใหม่แล้วแต่ COVID-19 ยังคงระบาดอย่างหนักในต่างประเทศ โรค
นี้จะยังอยู่คู่กบั ชาวโลกไปอีกสักระยะหนึ่ง ภาวนาให้ประเทศไทยผ่าน
พ้นภัยคุกคามนี้ไปได้โดยไม่เกิดการสูญเสียมากนัก แม้โลกจะอยู่
ท่ามกลางวิกฤตทัง้ ด้านสิง่ แวดล้อมและสุขภาพแต่เราก็ยงั คงปฏิบตั ิ
หน้าทีก่ นั ไปตามปกติและวารสารโลหิตวิทยาและเวชศาสตร์บริการ
โลหิตเล่มนี้เป็ นฉบับที่ 4 ซึง่ เป็ นฉบับสุดท้ายประจ�ำปี 2563 แล ้ว
ในฉบับนี้มบี ทความน่าสนใจหลากหลายทีน่ ่าสนใจ บทบรรณาธิการ
ได้รบั ความกรุณาจาก อาจารย์ จันทราภา ศรีสวัสดิ์ เขียนเกี่ยวกับ
การรักษามะเร็งเม็ดเลือดขาวเฉียบพลันชนิดมัยอีลอยด์ในผูใ้ หญ่
ในหัวข้อ Management in acute myeloid leukemia in adult
โดยอาจารย์ได้กรุณาทบทวนหลักการรักษาโรคนี้และวิธกี ารรักษา
ใหม่ๆในปัจจุบนั เสริมด้วยบทความฟื้ นวิชาทีน่ ำ� เสนอโดย อาจารย์
วีรภัทร โอวัฒนาพานิช เรื่อง การรักษาใหม่สำ� หรับโรคมะเร็งเม็ด
เลือดขาวเฉี ยบพลันชนิ ดมัยอีลอยด์ ซึง่ ได้กล่าวถึงยาใหม่ๆ ทีใ่ ช้ใน
การรักษาโรคนี้อย่างละเอียดทัง้ FLT3 inhibitor รุ่นที่ 1 และรุ่น
ที่ 2, IDH1/IDH2 inhibitor, gemtuzumab ozogamicin (GO)
และอืน่ ๆ อีกมากมาย แม้วา่ ยาเหล่านี้หลายชนิดยังไม่มจี ำ� หน่ายใน
ประเทศไทย แต่ในอนาคตการรักษาโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวเฉียบพลัน
ชนิดมัยอีลอยด์กจ็ ะมีการใช้ยาเหล่านี้เพิม่ ขึ้นและโลหิตแพทย์ไทย
ก็จะมีโอกาสใช้ยาเหล่านี้อย่างแน่นอน
นิพนธ์ตน้ ฉบับในฉบับนี้มสี องเรื่อง เรื่องแรก การตรวจสอบ
ความถูกต้องของคะแนนประจ�ำเดือน (menstruation score)
ในการจ�ำแนกภาวะขาดธาตุเหล็ก โดย พ.ญ. ศรัญญา พงษ์อดุ ม
และคณะท�ำการศึกษาในบุคลากรผูป้ ฏิบตั งิ านในโรงพยาบาลเขต
สุขภาพที่ 8 เพศหญิงจ�ำนวน 130 รายผลการศึกษาพบอัตราการ
ขาดธาตุเหล็กในบุคลากรกลุม่ ดังกล่าวสูงถึงกว่าร้อยละ 60 และ
การใช้คะแนนประจ�ำเดือนร่วมกับค่า RDW สามารถช่วยคัดกรอง
ผูท้ ม่ี ภี าวะขาดธาตุเหล็กได้ ผลการศึกษานี้น่าสนใจมาก นิพนธ์
ต้นฉบับเรื่องทีส่ อง อาจารย์สญั ญา สุขพานิชย์นนั ท์เสนอผลงาน
เรื่อง MYD88 L265P mutation status in small B-cell lym-

phoma with plasmacytic differentiation and extensive
amyloid deposition ซึง่ ท�ำการศึกษาในชิ้นเนื้อของผูป้ ่ วยจ�ำนวน
10 ราย แม้วา่ จะมีจำ� นวนตัวอย่างไม่มากเนื่องจากโรคนี้มคี วามชุก
ต�ำ่ และตรวจพบการกลายพันธ์เพียง 1 รายแต่ขอ้ มูลเบื้องต้นนี้ก็
เป็ นประโยชน์ในการศึกษาต่อไปในอนาคต
รายงานผูป้ ่ วยในฉบับนี้เป็ นเรื่อง Autoimmune hemolytic
anemia diagnosed in a Thai woman with limited cutaneous systemic sclerosis โดย น.พ. สมชาย อินทรศิรพิ งษ์ และ
คณะ ส่วนย่อวารสารน�ำเสนอโดย อาจารย์ ปิ ติ เตชะวิจติ ร์ เรื่อง
Whole genome, transcriptome and methylome profiling
enhances actionable target discovery in high-risk pediatric cancer ซึง่ เพิง่ ถูกตีพมิ พ์ในวารสาร Nature Medicine
ฉบับเดือนพฤศจิกายนของปี น้ ีเอง
ในฉบับนี้มบี ทความพิเศษ เรื่อง แนวทางการรักษาโรคไขกระดูก
ฝ่ อในประเทศไทยพุทธศักราช 2563 Guidelines for diagnosis
and management of aplastic anemia in Thailand 2020
โดย อาจารย์ นภชาญ เอื้อประเสริฐ และคณะ เพือ่ เป็ นการเผย
แพร่แนวทางการรักษาโรคทางโลหิตวิทยาของประเทศไทยให้กบั
แพทย์ผูร้ กั ษาและผูเ้ กี่ยวข้องอืน่ ๆได้รบั ทราบและในอนาคตหาก
มีการปรับปรุงแนวทางการรักษาโรคอืน่ ๆโดยสมาคมโลหิตวิทยา
แห่งประเทศไทยทางวารสารก็จะน�ำมาเผยแพร่เช่นเดียวกัน ทัง้ นี้
หวังว่าจะเป็ นประโยชน์ต่อท่านสมาชิกตามสมควร
เนื่องจากวารสารฉบับนี้จะออกในช่วงเทศกาลสิ้นปี และปี ใหม่
พอดี จึงขอถือโอกาสนี้อาราธนาคุณพระศรีรตั นตรัยและสิง่ ศักดิ์
สิทธิในสากลโลกจงคุม้ ครองให้ท่านสมาชิกทุกท่าน แคล ้วคลาด
จากภยันตรายทัง้ ปวง และผ่านพ้นช่วงเวลาทีย่ ากล�ำบากนี้ไปได้
ด้วยดี ตลอดจนประสบความสุข ความเจริญตลอดปี ใหม่ทก่ี ำ� ลัง
จะมาถึงด้วยเทอญ
กาญจนา จันทร์สูง
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