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วารสารฉบับนี้เป็นฉบับที่ 3 ของปี พ.ศ. 2559  มีนิพนธ ์

ต้นฉบับ 3 เรื่อง เรื่องที่ 1 คือ  การศึกษาชนิดแอนติบอดีต่อเกล็ด

เลือดของผู้ป่วยที่ส่งตรวจที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาด-

ไทย โดย คุณอรรถพล ศรีสุดดี และคณะ จากศูนย์บริการโลหิต

แห่งชาติ สภากาชาดไทย  เรื่องที่ 2 คือ การวิเคราะห์ผลการตรวจ

ชนิดเอชแอลเอโดยวิธี Next-Generation Sequencing จาก

ข้อมูลของการทดสอบความช�านาญที่โรงพยาบาลศิริราช โดย 

ดร.โกมล หลวงตระกูล และคณะ จากภาควิชาเวชศาสตร์การ

ธนาคารเลือด คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัย

มหิดล  และเรื่องที่ 3 คือ ABH Secretor Status in the Thai 

Population โดย คุณสิรพัชร์ ปีเตอร์ คอง และคณะ จากศูนย์

บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย

นอกจากนี้ มีรายงานผู้ป่วย เรื่อง หมู่เลือดหายาก B Para-

Bombay: รายงานผู้ป่วย โดย คุณชนัดดา อ่อนช้อยสกุล จาก

กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลเลย และบทบรรณาธิการ 

เรื่อง Platelet Additive Solutions (PAS) โดย รองศาสตราจารย์ 

แพทย์หญิงศศิธร เพชรจันทร  จากภาควิชาเวชศาสตร์การธนาคาร

เลือด คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล  ซึ่ง

ในขณะนี้ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ได้เตรียม 

Single donor platelet in PAS ที่มีคุณภาพ เพื่อลดการขาดแคลน 

Platelet products ที่มีหมู่เลือด ABO ตรงกับผู้ป่วย   ส�าหรับ

ฉบับนี้ในท้ายเล่มมีการรวบรวม Oral และ Poster presentation 

จ�านวน 59 เรื่อง ซึ่งเป็นเรื่องที่ได้น�าเสนอในการประชุมวิชาการ

งานบริการโลหิตระดับชาติ ครั้งที่ 24 ประจ�าปี พ.ศ. 2559 ระหว่าง

วันที่ 22-25 มีนาคม พ.ศ. 2559 ณ โรงแรมแมนดาริน กรุงเทพฯ 

เพื่อให้สามารถน�าไปอ้างอิงได้

หวังว่า บทความต่างๆ ในเล่มยังคงให้ประโยชน์แก่ผู้อ่าน 

หากท่านมีเรื่องที่น่าสนใจ ขอเชิญเขียนบทความลงตีพิมพ์ในวารสาร  

ทั้งนี้ วารสารได้เพิ่มวิธีการส่งบทความโดยใช้ระบบ ThaiJO เป็นการ

ส่งบทความในรูปแบบ online submission ซึ่งให้ความสะดวก

แก่ทั้งผู้นิ พนธ์และผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน ซ่ึงได้เร่ิมตั้งแต่ฉบับนี ้

เป็นต้นไป 

ศศิธร เพชรจันทร

บรรณาธิการ

บรรณาธิการแถลง
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วารสารโลหิตวิทยาและเวชศาสตร์บริการโลหิต ฉบับที่ 3 ปี 

2559  เป็ นฉบับที่เร่ิมดูแลโดยคณะอนุกรรมการฝ่ายวารสาร 

สมาคมโลหิตวิทยาฯ วาระที่ 19 (พ.ศ. 2559 - 2561) 

ในฉบั บนี้มีเร่ืองท่ีน่าสนใจหลายอย่าง ตั้งแต่นิพนธ์ต้นฉบับ 

2 เร่ือง  ซ่ึงเกี่ยวข้องกับธาตุเหล็ก ได้แก่เร่ือง Relationship 

between serum ferritin level and left ventricular function 

in thalassemia patients โดย แพทย์หญิง นริศรา วงศ์ทอง 

และคณะ เป็นการศึกษาดูความสัมพันธ์ของระดับ ferritin กับการ

ท�างานของหัวใจห้องล่างซ้าย จากผลการศึกษามีแนวโน้มที่มีความ

สัมพันธ์กันระหว่างธาตุเหล็กกับการท�างานของหัวใจในผู้ป่วยธาลัส-

ซีเมีย  รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ วิชัย  ประยูรวิวัฒน์ ได้เขียน

บทบรรณาธิการ เรื่อง Iron overload cardiomyopathy in 

thalassemia ซึ่งให้ความรู้ภาวะเหล็กที่เกินการวินิจฉัย และการ

รักษา  นิพนธ์ต้นฉบับอีกเรื่องคือ การส่งตรวจ ferritin และ iron 

studies ที่ไม่เหมาะสมในเวชปฏิบัติ โดย แพทย์หญิง พิชาพร 

ส�าเภาเงิน และคณะ  เป็นการศึกษาถึงความชุกของการส่งตรวจ 

ferritin และ iron studies รวมถึงดูการตรวจที่ไม่เหมาะสมใน

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ท�าให้ทราบข้อมูลว่ามีการตรวจที่ไม่เหมาะ

สมถึงหนึ่งในสาม ถ้าน�าการศึกษานี้ไปใช้ในเวชปฏิบัติจะเป็นการ

ลดค่าใช้จ่ายได้

นอกจากนิพนธ์ต้นฉบับยังมีบทความพื้นวิชา เรื่อง ความผิด

ปกติทา ง โลหิตวิทยาที่พบบ่อยในกลุ่มอาการดาวน์ โดย แพทย์

หญิง เบญจมาศ ตันหยง และ นายแพทย์ ปิติ เตชะวิจิตร์ จาก 

คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นการให้ทั้งความ

รู้พื้นฐาน การดูแล การตรวจวินิจฉัย และการรักษาอย่างครบถ้วน 

ในฉบับนี้ ยังมีรายงานผู้ป่วยที่น่าสนใจ เรื่อง Systemic juvenile 

xantrogranuloma ที่มีการติดเชื้อ Mycobacterium bovis 

แทรกซ้อน ระหว่างการรักษาโรคที่เป็น systemic disease โดย

เฉพาะมะเร็งทางโลหิตวิทยา บางครั้งอาการและอาการแสดงหลาย

อย่างต้องแยกจากโรคติดเชื้อในประเทศเราโรคที่ส�าคัญคือ วัณโรค

คณะอนุกรรมการวารสารฯ หวังว่าสมาชิกสมาคมโลหิตวิทยา 

และผู้สนใจทุกท่าน จะได้ประโยชน์จากวารสารฉบับนี้

จันทราภา ศรีสวัสดิ์

บรรณาธิการ

บรรณาธิการแถลง
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