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วารสารโลหิตวิทยาและเวชศาสตรบริการโลหิต ไดผานการ

รับรองคุณภาพจากศูนยดัชนีการอางอิงวารสารไทย (TCI) ใหเปน 

วารสารกลุมที่ 1 ของสาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มีผลจนถึง

วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และอยูในฐานขอมูล TCI  นอกจากนี้ยัง

ไดรับการพิจารณาคัดเลือกใหเขาสูฐานขอมูล ASEAN Citation 

Index (ACI) แลว เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2558  นับเปนขาวดี

ที่จะขอแจงใหผูอานทุกทานไดทราบถึงความกาวหนาของวารสาร

ในฉบับนี้ประกอบดวยเรื่องที่นาสนใจอีกเชนเคย โดยเปน 

เร่ืองท่ีเกี่ยวของกับการตรวจแอนติเจนและแอนติบอดีในระบบ

เม็ดเลือดขาวและเกล็ดเลือด ซึ่งมีความสำาคัญในการปลูกถายไต

และเซลลตนกำาเนิดของเม็ดเลือด เริ่มดวยบทบรรณาธิการ เรื่อง  

แนวปฏิบัติสำ�หรับก�รคัดเลือกผูบริจ�คสำ�หรับก�รปลูกถ�ยเซลล 

ตนกำ�เนิดของเม็ดเลือด โดย ศาสตราจารย แพทยหญิงณัฏฐิยา 

หิรัญกาญจน จากภาควิชาจุลชีววิทยา คณะแพทยศาสตร จุฬา- 

ลงกรณมหาวิทยาลัย ซี่งเปนประโยชนตอการคัดเลือกผูบริจาค

ที่เหมาะสมสำาหรับผูปวย  สำาหรับนิพนธตนฉบับมี 3 เรื ่อง 

ประกอบดวย เรื่องแรก คือ เรื่อง ก�รประเมินคุณภ�พของส�ร

ควบคุมผลลบที่เตรียมขึ้นเอง ณ โรงพย�บ�ลศิริร�ช สำ�หรับก�ร

ทดสอบคว�มเข�กันไดดวยวิธีโฟลไซโตเมทรี  โดย คุณยุบลรัตน 

ธนเขตไพศาล และคณะ จากภาควิชาเวชศาสตรการธนาคารเลือด 

คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งแสดง 

ใหเห็นถึงคุณภาพที่ดีและเชื่อถือไดของน้ำายาบางชนิดที่สามารถ 

เตรียมใชไดเอง  เรื่องที่สอง คือ เรื่อง ก�รเปลี่ยนแปลงระดับ 

Panel Reactive Antibody ในผูปวยที่ขึ้นทะเบียนรอรับก�รปลูก

ถ�ยไต โดยคุณสุดารัตน วิบูลย และคณะ  จากศูนยรับบริจาค

อวัยวะ สภากาชาดไทย  ซี่งเกี่ยวของกับความสำาคัญของการตรวจ

หาระดับและชนิดของแอนติบอดีตอเม็ดเลือดขาวในผูปวยที่รอรับ

การปลูกถายไต โดยเฉพาะในผูปวยกลุมที่มีความเสี่ยงสูงรวมทั้ง 

ผูปวยกลุมที่มีความเสี่ยงต่ำาเมื่อไดรับโลหิต  เรื่องที่สาม คือ เรื่อง 

The Evaluation of Platelet Crossmatching in Alloimmu- 

nized Thrombocytopenic Patients โดยคุณสาริกา เมฆฉาย 

และคณะ จากภาควิชาเวชศาสตรการธนาคารเลือด คณะแพทย-

ศาสตรศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล  ซึ่งแสดงใหเห็นวิธี

การตรวจเพ่ือหาเกล็ดเลือดท่ีเหมาะสมใหผูปวยที่มีแอนติบอดี

ตอเม็ดเลือดขาว  สำาหรับบทความฟนวิชาในฉบับ คือ เรื่อง ก�ร

ทดสอบแอนติบอดีตอ HLA ในผูปวยกอนไดรับก�รปลูกถ�ยไต 

โดย ผูชวยศาสตราจารย แพทยหญิงดวงตะวัน ธรรมาณิชานนท  

จากภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี 

มหาวิทยาลัยมหิดล  และยอวารสาร เรื่อง ผลของก�รลดเม็ดเลือด

ข�วในเกล็ดเลือดแบบกอนก�รจัดเก็บโดยท่ัวไปและแบบใชชุด 

กรองข�งเตียงตอก�รเกิดภูมิคุมกันตอเกล็ดเลือดและก�รเกิด 

ภ�วะไมตอบสนองตอก�รไดรับเกล็ดเลือด  โดยอาจารย แพทยหญิง

กุลวรา  กิตติสาเรศ  จากภาควิชาเวชศาสตรการธนาคารเลือด คณะ

แพทยศาสตรศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

นอกจากนี้ยังมีบทคัดยอทั้ง Oral และ Poster Presentation 

จากการประชุมวิชาการงานบริการโลหิตระดับชาติ ครั้งที่ 23 

ประจำาป พ.ศ. 2558 ระหวางวันที่ 25 - 27 มีนาคม 2558 

ณ โรงแรมแมนดาริน 

ทายนี้ คณะบรรณาธิการหวังเปนอยางยิ่งวา ผูอานจะไดรับ

ประโยชนจากเรื่องตางๆ ที่เกี่ยวของกับงานปลูกถายอวัยวะใน 

วารสารฉบับนี้   ขอเชิญผูที่สนใจสงเรื่องที่เกี่ยวของกับงานบริการ

โลหิตไดในหลายรูปแบบ สามารถดูรายละเอียดไดในคำาแนะนำา

สำาหรับผูสงบทความลงพิมพ ทั้งนี้เพื่อเปนประโยชนกับผูอานตอไป

ศศิธร  เพชรจันทร

บรรณาธิการ
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กองบรรณาธิการมีความยินดีท่ีจะเรียนสมาชิกใหทราบวา 

วารสารโลหิตวิทยาและเวชศาสตรบริการโลหิต ไดผานการรับรอง

คุณภาพจากศูนยดัชนีการอางอิงวารสารไทย (TCI) ใหเปน 

วารสารกลุมที่ 1 ของสาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มีผลจนถึง

วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และอยูในฐานขอมูล TCI  นอกจากนี้ 

ยังไดรับการพิจารณาคัดเลือกใหเขาสูฐานขอมูล ASEAN Citation 

Index (ACI) แลว เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2558  นับเปนขาวดี

ที่จะขอแจงใหผูอานทุกทานไดทราบถึงความกาวหนาของวารสาร

วารสารโลหิตวิทยาและเวชศาสตรบริการโลหิต ฉบับที่ 3 

ป 2558 มีเรื่องที่นาสนใจ เริ่มตั้งแตนิพนธตนฉบับเรื่อง ก�รติด

เชื้อไวรัสเดงกีในผูปวยเด็กโรคธ�ลัสซีเมีย: ภ�วะซีดม�กขึ้น โดย 

ศาสตราจารย แพทยหญิงอำาไพวรรณ  จวนสัมฤทธิ์ และคณะ จาก

คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี  เปนการรวบรวมผูปวย 

ธาลัสซีเมียที่ติดเชื้อไวรัสเดงกี่จากโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย 3 แหง 

คือ คณะแพทยศาสตรมหาวิทยาลัยเชียงใหม คณะแพทยศาสตร-

ศิริราชพยาบาล และคณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี จำานวน 

82 ราย เปนการศึกษารวบรวมจำานวนผูปวยมากที่สุดที่เคยมีมา  

นอกจากนี้ ศาสตราจารย แพทยหญิงกุลกัญญา  โชคไพบูลยกิจ 

จากคณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล ไดเขียนบทบรรณาธิการ 

เรื่อง โรคไขเลือดออกในผูปวยธ�ลัสซีเมีย มักมาพบแพทยดวย 

ปญหาซีด อันเกิดจาก acute hemolysis มีปสสาวะสีดำาจาก 

hemoglobinuria รวมกับคาเอ็นไซมตับที่สูงขึ้น เปนการกระตุน

เตือนใหแพทยมีความระมัดระวังในการวินิจฉัย และรักษาผูปวย 

ธาลัสซีเมียที่มีไขที่อาจจะเกิดจากโรคไขเลือดออก

รายงานผูปวยเรื่อง ก�รวินิจฉัยและก�รรักษ� Systemic 

Light Chain Amyloidosis โดย พันเอก รองศาสตราจารย นาย

แพทยตนตนัย  นำาเบญพล และคณะ จากโรงพยาบาลพระมงกุฎ-

เกลา เปนรายงานในผูปวยที่มาดวยอาการเหนื่อยมากจากภาวะ 

หัวใจขาดเลือด ไดรับการทำา percutaneous coronary inter-

vention และใส stent อาการเหนื่อยดีขึ้นเพียงเล็กนอย  ไดรับ

สงตอมาที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา แพทยสามารถใหการวินิจฉัย

โรค systemic light chain amyloidosis ไดรับการรักษาดวย

ยาเคมีบำาบัด แตไมสามารถทำาการปลูกถายเซลลตนกำาเนิด เพราะ

ภาวะแทรกซอนของหัวใจรุนแรงมาก

นอกจากนี้ ยังมีบทความฟนวิชาอีกหนึ่งเรื่องคือ Histologi-

cal Transformation in Lymphoma โดย ศาสตราจารย นาย

แพทยสัญญา  สุขพณิชนันท จากคณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล 

ภาวะ histological transformation ที่เกิดขึ้นในผูปวยโรคมะเร็ง 

ตอมน้ำาเหลืองมีความสำาคัญ ซึ่งพยาธิแพทยควรมีความรูเกี่ยวกับ 

เรื่องนี้ เพื่อสามารถวินิจฉัยโรคมะเร็งตอมน้ำาเหลืองไดดีขึ้น histo-

logical transformation ไมเกี่ยวของกับ leukemia transforma- 

tion ซึ่งมีผูใชศัพทคำานี้อยูบาง แตในกรณีที่ผูปวยมะเร็งตอม

น้ำาเหลืองที่ตรวจพบวามีเซลลมะเร็งในกระแสเลือด มักเรียกวา 

leukemia phase มากกวา  นอกจากนี้ตองแยกจากมะเร็งชนิด

ที่ 2 (secondary neoplasm) ซึ่งอาจเกิดขึ้นในผูปวยคนเดียวกัน

หวังวาสมาชิกสลท.และผูสนใจ จะนำาเสนอบทความทางวิชาการ

ที่นาสนใจ ในวารสารโลหิตวิทยาและเวชศาสตรบริการโลหิตตอไป

อำาไพวรรณ จวนสัมฤทธิ์

บรรณาธิการ
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