
117

วารสารโลหติวทิยาและเวชศาสตรบ์รกิารโลหติ  ปีที ่31  ฉบบั ที ่2  เมษายน-มถินุายน 2564

วารสารฉบบันี้ เป็นฉบบัที ่ 2 ของปี พ.ศ. 2 564  มเีรื่องน่า

สนใจหลายเรื่องทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการตดิเชื้อจากเลอืดประกอบดว้ย 

บทบรรณาธกิาร เรื่อง การป้องกนัการตดิเช้ือในการใชเ้ลอืดและ

สว่นประกอบของเลอืด  โดย คุณนิภาพรรณ  ลี้ตระกูล หวัหนา้งาน

ธนาคารเลอืด โรงพยาบาลมหาราชนครเชยีงใหม ่คณะแพทยศาสตร ์

มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่ซึง่ใหแ้นวทางทีส่มควรน�าไปใชเ้พือ่ความ

ปลอดภยัของผูร้บัโลหติ  ส�าหรบันิพนธต์น้ฉบบัม ี3 เรื่อง  เรื่อง

แรก คอื เรื่อง Importance of periodic review of proto-

cols 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 Immunohae-

matology, St John’s Medical College, Bangalore, India  

เป็นการศึกษาทีแ่สดงใหเ้หน็วา่การปรบัปรุงวธิกีารตดิต่อผูบ้รจิาค

โลหติอย่างสม�า่เสมอจะช่วยใหผู้บ้รจิาคโลหติทีต่รวจพบวา่มกีารตดิ

เชื้อ กลบัมารบัค�าปรกึษาแนะน�ามากขึ้น เป็นการเพิม่ความปลอดภยั

ใหแ้ก่ผูบ้รจิาคโลหติเอง  เรื่องทีส่อง คอื เรื่อง Prevalence of 

transfusion-transmitted infections in donated blood at 

Thammasat University Hospital during 2017 to 2020 

โดย คุณพชิชาภทัร ์นิ่มนุช จาก งานธนาคารเลอืด โรงพยาบาล

ธรรมศาสตรเ์ฉลมิพระเกยีรต ิจากการวเิคราะหข์อ้มลูในช่วงเวลา

ดงักลา่วพบวา่ การตดิเชื้อต่างๆ ของผูบ้รจิาคโลหติยงัคงทีอ่ย่างต่อ

เนื่อง ผลการศึกษาสามารถน�ามาใชส้นบัสนุนการพฒันาปรบัปรุง

คุณภาพการจดัหาผูบ้รจิาคโลหติเพือ่เพิม่ความปลอดภยัในการตดิ

เชื้อต่างๆ จากการไดร้บัเลอืด  และเรื่องทีส่าม คอื เรื่อง การประเมิน

ความถกูตอ้งของน�้ายาตรวจหาเช้ือไวรสัตบัอกัเสบ อ ีในโลหติบรจิาค

ทีต่รวจดว้ยวธิ ีNAT โดย คุณวลิาวลัย ์แซกรมัย ์และคณะ  จาก

ศูนยบ์รกิารโลหติแห่งชาต ิสภากาชาดไทย  เป็นการศึกษาน�าร่อง

เพือ่ประเมนิน�า้ยาส�าหรบัใชต้รวจหาเชื้อไวรสัตบัอกัเสบ อ ีในโลหติ

บรจิาค ซึง่หากมกีารใชน้�า้ยาทีม่ปีระสทิธภิาพดสีามารถป้องกนัการ

ตดิเชื้อจากเลอืด เป็นการเพิม่ความปลอดภยัใหแ้ก่ผูป่้วยมากยิง่ขึ้น

นอกจากนี้มบีทความฟ้ืนวชิา เรื่อง  ชีววทิยาของไวรสัตบัอกัเสบ 

บ:ี ทบทวนวรรณกรรม โดย ดร. ดวงนภา อนิทรสงเคราะห ์และ

คณะ จากศูนยบ์รกิารโลหติแห่งชาติ สภากาชาดไทย   เป็นการ

รวบรวมขอ้มลูต่างๆ ของไวรสัตบัอกัเสบ บ ีและการตดิเชื้อนี้จาก

เลอืด ซึง่ยงัเป็นปญัหาทีพ่บไดท้ ัว่โลกแมจ้ะมคีวามพยายามทีจ่ะลด

อตัราการตดิเชื้อลงแลว้กต็าม  ส�าหรบัย่อวารสาร คอื เรื่อง  ABO 

blood group and COVID-19: a review on behalf of the 

ISBT COVID-19 working group โดย นพ. อภสิทิธิ์ ทองไทยสนิ  

จาก ภาควชิาเวชศาสตรช์นัสูตร คณะแพทยศาสตร ์จฬุาลงกรณ์

มหาวทิยาลยั ในการศึกษานี้พบวา่ หมู่โลหติ O มโีอกาสตดิเชื้อ

ไวรสัโคโรนา 2019 นอ้ยกวา่หมูโ่ลหิตอืน่ ในขณะทีห่มูโ่ลหติ A 

มคีวามเสีย่งทีจ่ะตดิเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 และเกดิโรคทีรุ่นแรง

กวา่หมูโ่ลหติอืน่ ซึง่เกดิจากการที่ anti-A และ anti-B  ในหมู่

โลหติ O สามารถจบักบัแอนตเิจนบน envelope ของไวรสัและ

ยบัย ัง้ไวรสั ท�าใหไ้วรสัไมส่ามารถไปท�าใหเ้ซลลเ์ป้าหมายตดิเชื้อได ้

คณะผูจ้ดัท�าวารสารหวงัเป็นอย่างยิง่วา่ บทความหลากหลายที่

เกี่ยวขอ้งกบัการป้องกนัการตดิเชื้อ เพือ่เพิม่ความปลอดภยัในการ

ใหโ้ลหติแก่ผูป่้วยของวารสารฉบบันี้  จะท�าใหผู้อ่้านทกุท่านไดร้บั

ประโยชน ์สามารถน�าไปใชใ้นงานทีร่บัผดิชอบไดท้ ัง้ดา้นผูบ้รจิาค

โลหติและผูป่้วย  หากท่านมบีทความหรอืเรื่องทีน่่าสนใจ ขอเชญิ

ส่งบทความดงักลา่วมาไดท้ี ่e-mail: nbcjournal@gmail.com 

เพือ่เป็นประโยชนต่์องานบรกิารโลหติและผูป่้วยต่อไป 
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การประชมุวชิาการประจ�าปีของสมาคมโลหติวทิยาแห่งประเทศ 

ไทยในรูปแบบของการประชมุวชิาการผ่านระบบสือ่สารทางไกล ระหวา่ง

วนัที ่6-9 มถินุายน 2564 ไดเ้สรจ็สิ้นลงดว้ยความเรยีบรอ้ยและ

ประสบความส�าเรจ็อย่างดยีิง่ ท่ามกลางสถานการณก์ารระบาดของ 

โควดิ-19 ทีย่งัคงรุนแรงอย่างต่อเนื่อง  อย่างไรกด็กีารเริ่มตน้ฉีด

วคัซนีป้องกนัโรค โควดิ-19 ทีเ่ริ่มปูพรมท ัว่ประเทศตัง้แต่วนัที ่7 

มถินุายนนี้กท็ �าใหค้วามหวงัในการควบคุมการระบาดเริ่มมมีากขึ้น 

และหวงัวา่ภายในปลายปีนี้สถานการณจ์ะคลีค่ลายจนสามารถเริ่ม

ผ่อนคลายมาตรการควบคุมโรคและกลบัไปใชช้วีติปกตไิดม้ากขึ้น  

วารสารโลหติวทิยาและเวชศาสตรบ์รกิารโลหติฉบบันี้ เป็นฉบบั

ที ่2 ประจ�าปี 2564  ภายในประกอบดว้ย  บทบรรณาธกิารเรื่อง 

“การใหเ้ลอืดในผูป่้วยธาลสัซีเมีย” โดย พนัเอก รองศาสตราจารย ์

นพ. ชาญชยั ไตรวารี จากกองกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลพระ-

มงกฎุเกลา้  พดูถงึการใหเ้ลอืดในผูป่้วยธาลสัซเีมยีท ัง้กลุม่เบตา้ และ

แอลฟ่าธาลสัซเีมยี โดยเนน้ความรูใ้นเชงิปฏบิตัซิึง่ผูอ่้านสามารถน�า

ความรูท้ีไ่ดไ้ปใชป้ระโยชนใ์นการดูแลผูป่้วยไดเ้ป็นอย่างด ี  ส�าหรบั

บทฟ้ืนฟูวชิาการ ไดร้บัความกรุณาจาก นพ. อนุศกัดิ์ ศกัดิ์วทิย ์

ร่วมกบั ศาสตราจารย ์นพ. สุรเดช หงสอ์งิ เขยีนบทความเรื่อง 

“โรคมะเรง็ในเด็กและแนวทางการวนิิจฉยั” ทบทวนความรูท้ ัง้ดา้น

ระบาดวทิยา อาการและอาการแสดงทางคลนิิก รวมท ัง้แนวทางการ

ส่งตรวจทางหอ้งปฏบิตักิารเพือ่การวนิิจฉยั เป็นประโยชนต่์อเวช

ปฏบิตัใินการดูแลผูป่้วยมะเรง็เดก็อย่างยิง่

นิพนธต์น้ฉบบัสองเรื่องทีต่พิมิพใ์นฉบบันี้ไดแ้ก่ “ภาวะตดิเช้ือ

ไวรสัตบัอกัเสบ บ ีในผูป่้วยเด็กโรคธาลสัซีเมียที่รบัเลอืดประจ�า” 

โดย นพ. พงศภ์คั พงศพ์ชิชา และคณะ จากคณะแพทยศาสตร-์ 

โรงพยาบาลรามาธิบดี ท�าการศึกษาผูป่้วยเด็กโรคธาลสัซีเมยีที ่

อาการรุนแรงและไดร้บัเลอืดประจ�า จ�านวน 252 ราย ทกุรายได ้

รบัการฉีดวคัซนีป้องกนัไวรสัตบัอกัเสบบตีามเกณฑก์ระทรวง

สาธารณสุข แต่ยงัพบผูป่้วยถงึรอ้ยละ 38.1 ซึง่ไมม่ภีมูติา้นทาน

ต่อไวรสัตบัอกัเสบบ ีผูป่้วยส่วนใหญ่ตอบสนองดต่ีอการใหว้คัซนี

กระตุน้ แต่ยงัคงมผูีป่้วยบางรายทีเ่ริ่มรบัเลอืดก่อนปี 2551 ซึง่มี

การตรวจ individual NAT ของไวรสัตบัอกัเสบบใีนผูบ้รจิาคเลอืด 

เกดิ seroconversion การศึกษานี้ชี้ใหเ้หน็ความส�าคญัของการให ้

วคัซนีป้องกนัไวรสัตบัอกัเสบบ ีและการตรวจ individual NAT 

ของไวร ัสตบัอกัเสบบใีนผูบ้รจิาคเลอืดในการป้องกนัการตดิเชื้อ

ไวรสัตบัอกัเสบบใีนผูท้ี่ไดร้บัเลอืดเป็นประจ�า  นิพนธต์น้ฉบบั

เรื่องทีส่อง “Decreased left ventricular ejection fraction 

in post treatment non Hodgkin’s lymphoma patients”  

โดย พญ. สุดาวด ีเอกวทิยาเวชนุกูล จากโรงพยาบาลอุดรธานี 

เป็นการศึกษาในผูป่้วยจ�านวน 67 ราย ผลการศึกษาพบวา่ ผูป่้วย

หลงัไดร้บัเคมบี �าบดั CHOP based regimen มคีวามชกุของการ

เกดิ cardiomyopathy รอ้ยละ 22.3 และสมัพนัธก์บัการไดร้บั 

doxorubicin เกนิ 350 mg/m2

รายงานผูป่้วยในฉบบันี้มสีองเรื่องโดยเรื่องแรกเป็นรายงานผู ้

ป่วย “โรคลกัปิดลกัเปิดในผูใ้หญ่ที่มาดว้ยอาการเลอืดออกงา่ยผิด

ปกต”ิ โดย นพ. นนทกร ฮนัตระกูล และคณะ จากมหาวทิยาลยั

เชยีงใหม ่ เรื่องทีส่อง เรื่อง “Interferon as a Treatment for 

Erdheim-Chester Disease” โดย นพ. ภมีพศ สนิสกลวฒัน ์

และ อ.ดร.นพ. ชาตร ีชยัอดศิกัดิ์โสภา จากมหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่

ภาวะที่ รายงานน้ีพบไดน้อ้ยและน่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง  ส่วนย่อ

วารสารของฉบบันี้ นพ.ปณชยั ศิลป์สมัฤทธิ์ น�าเสนอเรื่อง “Safety 

and Efficacy of CTX001 in Patients with Transfusion- 

Dependent 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”ซึง่ตพีมิพใ์นวารสาร 

Blood ในปี 2020

วคัซนี โควดิ-19 ทีป่ระเทศไทยก�าลงัระดมฉีดใหแ้ก่ประชาชน

ขณะน้ีตวัหลกัคอืวคัซนีของ AstraZeneca ซึง่มรีายงานการเกดิ

ภาวะขา้งเคยีง Vaccine induced prothrombotic immune 

thrombocytopenia ดงันัน้โลหติแพทยจ์งึเป็นก�าลงัส �าคญัในการ

วนิิจฉยัและดูแลผูป่้วยเหลา่นัน้ ขอใหท่้านสมาชกิท ัง้หลายเตรยีม

พรอ้มรบัสถานการณแ์ละช่วยกนัเพือ่ผ่านพน้วกิฤตการณข์องชาติ

ไปดว้ยกนั “ประเทศไทยจะไมแ่พ”้

กาญจนา จนัทรส์ูง
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