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บรรณาธิการแถลง
วารสารฉบับนี้ เป็ นฉบับที่ 2 ของปี พ.ศ. 2564 มีเรื่องน่า
สนใจหลายเรื่องทีเ่ กี่ยวข้องกับการติดเชื้อจากเลือดประกอบด้วย
บทบรรณาธิการ เรื่อง การป้ องกันการติดเชื้อในการใช้เลือดและ
ส่วนประกอบของเลือด โดย คุณนิภาพรรณ ลี้ตระกูล หัวหน้างาน
ธนาคารเลือด โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึง่ ให้แนวทางทีส่ มควรน�ำไปใช้เพือ่ ความ
ปลอดภัยของผูร้ บั โลหิต ส�ำหรับนิพนธ์ตน้ ฉบับมี 3 เรื่อง เรื่อง
แรก คือ เรื่อง Importance of periodic review of protocols for transfusion transmitted infection sero-reactive
blood donor notification- a study in a Tertiary Care
Hospital in South India โดย Dr. Soumee Banerjee จาก
Department of Transfusion Medicine and Immunohaematology, St John’s Medical College, Bangalore, India
เป็ นการศึกษาทีแ่ สดงให้เห็นว่าการปรับปรุงวิธกี ารติดต่อผูบ้ ริจาค
โลหิตอย่างสม�ำ่ เสมอจะช่วยให้ผูบ้ ริจาคโลหิตทีต่ รวจพบว่ามีการติด
เชื้อ กลับมารับค�ำปรึกษาแนะน�ำมากขึ้น เป็ นการเพิม่ ความปลอดภัย
ให้แก่ผูบ้ ริจาคโลหิตเอง เรื่องทีส่ อง คือ เรื่อง Prevalence of
transfusion-transmitted infections in donated blood at
Thammasat University Hospital during 2017 to 2020
โดย คุณพิชชาภัทร์ นิ่มนุช จาก งานธนาคารเลือด โรงพยาบาล
ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลในช่วงเวลา
ดังกล่าวพบว่า การติดเชื้อต่างๆ ของผูบ้ ริจาคโลหิตยังคงทีอ่ ย่างต่อ
เนื่อง ผลการศึกษาสามารถน�ำมาใช้สนับสนุนการพัฒนาปรับปรุง
คุณภาพการจัดหาผูบ้ ริจาคโลหิตเพือ่ เพิม่ ความปลอดภัยในการติด
เชื้อต่างๆ จากการได้รบั เลือด และเรื่องทีส่ าม คือ เรื่อง การประเมิน
ความถูกต้องของน�้ำยาตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบ อี ในโลหิตบริจาค
ทีต่ รวจด้วยวิธี NAT โดย คุณวิลาวัลย์ แซกรัมย์ และคณะ จาก
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เป็ นการศึกษาน�ำร่อง
เพือ่ ประเมินน�ำ้ ยาส�ำหรับใช้ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบ อี ในโลหิต

บริจาค ซึง่ หากมีการใช้นำ�้ ยาทีม่ ปี ระสิทธิภาพดีสามารถป้ องกันการ
ติดเชื้อจากเลือด เป็ นการเพิม่ ความปลอดภัยให้แก่ผูป้ ่ วยมากยิง่ ขึ้น
นอกจากนี้มบี ทความฟื้ นวิชา เรื่อง ชีววิทยาของไวรัสตับอักเสบ
บี: ทบทวนวรรณกรรม โดย ดร. ดวงนภา อินทรสงเคราะห์ และ
คณะ จากศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เป็ นการ
รวบรวมข้อมูลต่างๆ ของไวรัสตับอักเสบ บี และการติดเชื้อนี้จาก
เลือด ซึง่ ยังเป็ นปัญหาทีพ่ บได้ทวั ่ โลกแม้จะมีความพยายามทีจ่ ะลด
อัตราการติดเชื้อลงแล ้วก็ตาม ส�ำหรับย่อวารสาร คือ เรื่อง ABO
blood group and COVID-19: a review on behalf of the
ISBT COVID-19 working group โดย นพ. อภิสทิ ธิ์ ทองไทยสิน
จาก ภาควิชาเวชศาสตร์ชนั สูตร คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ในการศึกษานี้พบว่า หมู่โลหิต O มีโอกาสติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 น้อยกว่าหมูโ่ ลหิ ต อืน่ ในขณะทีห่ มูโ่ ลหิต A
มีความเสีย่ งทีจ่ ะติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และเกิดโรคทีร่ ุนแรง
กว่าหมูโ่ ลหิตอืน่ ซึง่ เกิดจากการที่ anti-A และ anti-B ในหมู่
โลหิต O สามารถจับกับแอนติเจนบน envelope ของไวรัสและ
ยับยัง้ ไวรัส ท�ำให้ไวรัสไม่สามารถไปท�ำให้เซลล์เป้ าหมายติดเชื้อได้
คณะผูจ้ ดั ท�ำวารสารหวังเป็ นอย่างยิง่ ว่า บทความหลากหลายที่
เกี่ยวข้องกับการป้ องกันการติดเชื้อ เพือ่ เพิม่ ความปลอดภัยในการ
ให้โลหิตแก่ผูป้ ่ วยของวารสารฉบับนี้ จะท�ำให้ผูอ้ ่านทุกท่านได้รบั
ประโยชน์ สามารถน�ำไปใช้ในงานทีร่ บั ผิดชอบได้ทงั้ ด้านผูบ้ ริจาค
โลหิตและผูป้ ่ วย หากท่านมีบทความหรือเรื่องทีน่ ่าสนใจ ขอเชิญ
ส่งบทความดังกล่าวมาได้ท่ี e-mail: nbcjournal@gmail.com
เพือ่ เป็ นประโยชน์ต่องานบริการโลหิตและผูป้ ่ วยต่อไป
ศศิธร เพชรจันทร
บรรณาธิการ
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การประชุมวิชาการประจ�ำปี ของสมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศ
ไทยในรูปแบบของการประชุมวิชาการผ่านระบบสือ่ สารทางไกล ระหว่าง
วันที่ 6-9 มิถนุ ายน 2564 ได้เสร็จสิ้นลงด้วยความเรียบร้อยและ
ประสบความส�ำเร็จอย่างดียง่ิ ท่ามกลางสถานการณ์การระบาดของ
โควิด-19 ทีย่ งั คงรุนแรงอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ดกี ารเริ่มต้นฉีด
วัคซีนป้ องกันโรค โควิด-19 ทีเ่ ริ่มปูพรมทัว่ ประเทศตัง้ แต่วนั ที่ 7
มิถนุ ายนนี้กท็ ำ� ให้ความหวังในการควบคุมการระบาดเริ่มมีมากขึ้น
และหวังว่าภายในปลายปี น้ ีสถานการณ์จะคลีค่ ลายจนสามารถเริ่ม
ผ่อนคลายมาตรการควบคุมโรคและกลับไปใช้ชวี ติ ปกติได้มากขึ้น
วารสารโลหิตวิทยาและเวชศาสตร์บริการโลหิตฉบับนี้ เป็ นฉบับ
ที่ 2 ประจ�ำปี 2564 ภายในประกอบด้วย บทบรรณาธิการเรื่อง
“การให้เลือดในผูป้ ่ วยธาลัสซีเมีย” โดย พันเอก รองศาสตราจารย์
นพ. ชาญชัย ไตรวารี จากกองกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า พูดถึงการให้เลือดในผูป้ ่ วยธาลัสซีเมียทัง้ กลุม่ เบต้า และ
แอลฟ่ าธาลัสซีเมีย โดยเน้นความรูใ้ นเชิงปฏิบตั ซิ ง่ึ ผูอ้ ่านสามารถน�ำ
ความรูท้ ไ่ี ด้ไปใช้ประโยชน์ในการดูแลผูป้ ่ วยได้เป็ นอย่างดี ส�ำหรับ
บทฟื้ นฟูวชิ าการ ได้รบั ความกรุณาจาก นพ. อนุศกั ดิ์ ศักดิ์วทิ ย์
ร่วมกับ ศาสตราจารย์ นพ. สุรเดช หงส์องิ เขียนบทความเรื่อง
“โรคมะเร็งในเด็กและแนวทางการวินิจฉัย” ทบทวนความรูท้ งั้ ด้าน
ระบาดวิทยา อาการและอาการแสดงทางคลินิก รวมทัง้ แนวทางการ
ส่งตรวจทางห้องปฏิบตั กิ ารเพือ่ การวินิจฉัย เป็ นประโยชน์ต่อเวช
ปฏิบตั ใิ นการดูแลผูป้ ่ วยมะเร็งเด็กอย่างยิง่
นิพนธ์ตน้ ฉบับสองเรื่องทีต่ พิ มิ พ์ในฉบับนี้ได้แก่ “ภาวะติดเชื้อ
ไวรัสตับอักเสบ บี ในผูป้ ่ วยเด็กโรคธาลัสซีเมียที่รบั เลือดประจ�ำ”
โดย นพ. พงศ์ภคั พงศ์พชิ ชา และคณะ จากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ท�ำการศึกษาผู ป้ ่ วยเด็กโรคธาลัสซีเมียที่
อาการรุนแรงและได้รบั เลือดประจ�ำ จ�ำนวน 252 ราย ทุกรายได้
รับการฉี ดวัคซีนป้ องกันไวรัสตับอักเสบบีตามเกณฑ์กระทรวง
สาธารณสุข แต่ยงั พบผูป้ ่ วยถึงร้อยละ 38.1 ซึง่ ไม่มภี มู ติ า้ นทาน
ต่อไวรัสตับอักเสบบี ผูป้ ่ วยส่วนใหญ่ตอบสนองดีต่อการให้วคั ซีน
กระตุน้ แต่ยงั คงมีผูป้ ่ วยบางรายทีเ่ ริ่มรับเลือดก่อนปี 2551 ซึง่ มี
การตรวจ individual NAT ของไวรัสตับอักเสบบีในผูบ้ ริจาคเลือด
เกิด seroconversion การศึกษานี้ช้ ใี ห้เห็นความส�ำคัญของการให้
วัคซีนป้ องกันไวรัสตับอักเสบบี และการตรวจ individual NAT
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ของไวรั สตับอักเสบบีในผูบ้ ริจาคเลือดในการป้ องกันการติดเชื้อ
ไวรัสตับอักเสบบีในผูท้ ่ไี ด้รบั เลือดเป็ นประจ�ำ นิพนธ์ตน้ ฉบับ
เรื่องทีส่ อง “Decreased left ventricular ejection fraction
in post treatment non Hodgkin’s lymphoma patients”
โดย พญ. สุดาวดี เอกวิทยาเวชนุ กูล จากโรงพยาบาลอุดรธานี
เป็ นการศึกษาในผูป้ ่ วยจ�ำนวน 67 ราย ผลการศึกษาพบว่า ผูป้ ่ วย
หลังได้รบั เคมีบำ� บัด CHOP based regimen มีความชุกของการ
เกิด cardiomyopathy ร้อยละ 22.3 และสัมพันธ์กบั การได้รบั
doxorubicin เกิน 350 mg/m2
รายงานผูป้ ่ วยในฉบับนี้มสี องเรื่องโดยเรื่องแรกเป็ นรายงานผู ้
ป่ วย “โรคลักปิ ดลักเปิ ดในผูใ้ หญ่ท่มี าด้วยอาการเลือดออกง่ายผิด
ปกติ” โดย นพ. นนทกร ฮันตระกูล และคณะ จากมหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ เรื่องทีส่ อง เรื่อง “Interferon as a Treatment for
Erdheim-Chester Disease” โดย นพ. ภีมพศ สินสกลวัฒน์
และ อ.ดร.นพ. ชาตรี ชัยอดิศกั ดิ์โสภา จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ภาวะที่ รายงานนี้พบได้นอ้ ยและน่าสนใจเป็ นอย่างยิ่ง ส่วนย่อ
วารสารของฉบับนี้ นพ.ปณชัย ศิลป์ สมั ฤทธิ์ น�ำเสนอเรื่อง “Safety
and Efficacy of CTX001 in Patients with TransfusionDependent β-Thalassemia and Sickle Cell Disease: Early
Results from the Climb THAL-111 and Climb SCD-121
Studies of Autologous CRISPR-CAS9-Modified CD34+
Hematopoietic Stem and Progenitor Cells”ซึง่ ตีพมิ พ์ในวารสาร
Blood ในปี 2020
วัคซีน โควิด-19 ทีป่ ระเทศไทยก�ำลังระดมฉีดให้แก่ประชาชน
ขณะนี้ตวั หลักคือวัคซีนของ AstraZeneca ซึง่ มีรายงานการเกิด
ภาวะข้า งเคียง Vaccine induced prothrombotic immune
thrombocytopenia ดังนัน้ โลหิตแพทย์จงึ เป็ นก�ำลังส�ำคัญในการ
วินิจฉัยและดูแลผูป้ ่ วยเหล่านัน้ ขอให้ท่านสมาชิกทัง้ หลายเตรียม
พร้อมรับสถานการณ์และช่วยกันเพือ่ ผ่านพ้นวิกฤตการณ์ของชาติ
ไปด้วยกัน “ประเทศไทยจะไม่แพ้”
กาญจนา จันทร์สูง
บรรณาธิการ

