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วารสารโลหติวทิยาและเวชศาสตรบ์รกิารโลหติ  ปีที ่31  ฉบบั ที ่1  มกราคม-มนีาคม 2564

วารสารฉบบันี้ เป็นฉบบัแรกของปี พ.ศ. 2564  ซึง่เป็นปีที ่31  

บทบรรณาธกิาร เรื่อง ความส�าคญัของ Genotype frequency

ซึง่ไดร้บัความอนุเคราะหจ์าก ศาสตราจารยเ์กยีรตคิุณ แพทยห์ญงิ 

สภากาชาดไทย ซึ่งไดก้ล่าวถึงความส�าคญัและขอ้ควรระวงัใน

การศึกษาเพือ่ใหไ้ดข้อ้มลูทีถ่กูตอ้ง

ส�าหรบันิพนธต์น้ฉบบัม ี3 เรื่อง  เรื่องแรก คอื เรื่อง ความถี่

HPA-17 ในผูบ้รจิาคโลหติคนไทย โดย คุณธานน อนิอรวงศส์กลุ 

 

genotype ของ human platelet antigen (HPA) ในคนไทย

เพิม่มากขึ้นจากเดมิทีเ่คยตรวจไว ้ท�าใหเ้กดิประโยชนใ์นการวนิิจฉยั

และการร ักษาโรคที่เกี่ ยวขอ้งกบั HPA และเรื่องน้ีไดร้บัความ

อนุเคราะหจ์ากศาสตราจารยเ์กยีรตคิุณ แพทยห์ญงิพมิล เชี่ยวศิลป์ 

แปลบทความเป็นภาษาองักฤษ   เรื่องทีส่อง คอื เรื่อง ความตอ้งการ

ใชโ้ลหติของผูป่้วยที่ไดร้บัการปลูกถา่ยเซลลต์น้ก�าเนิดเม็ดโลหติ

ในโรงพยาบาลสงขลานครนิทร ์โดย คุณวรรณวมิล ยนิด ีและ

คุณจรนิทร ์บวัแกว้ จากหน่วยคลงัเลอืดและเวชศาสตรบ์รกิาร

โลหติ ภาควชิาพยาธวิทิยา คณะแพทยศาสตร ์มหาวทิยาลยัสงขลา

นครนิทร ์ ขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการศึกษาสามารถน�าไปใชใ้นการวางแผน

ส�ารองโลหติและส่วนประกอบโลหติส�าหรบัผูป่้วยในช่วงทีไ่ดร้บัการ

รกัษาโดยการท�า autologous และ allogeneic HSCT   เรื่อง

ทีส่าม คือ เรื่อง รูปแบบการจ ัดหาโลหติและผลกระทบต่อการ

จดัหาโลหิตของ 6 จงัหวดัในเขตภาคเหนือตอนลา่ง ในช่วงการ

ระบาดใหญ่ของ COVID-19 ปี พ.ศ. 2563 โดย คุณทรงฤทธิ์ 

เลศิไพศาลกลุ และคณะ  จากภาคบรกิารโลหติแห่งชาตทิี ่8 จงัหวดั

นครสวรรค ์สภากาชาดไทย  เนื่องจากในช่วงทีม่กีารระบาดของ 

COVID-19 มกีารลดลงของจ�านวนผูบ้รจิาคโลหติ จงึท�าใหเ้กดิการ

ขาดแคลนโลหติ การปรบัเปลีย่นแผนการจดัหาท�าใหไ้ดร้บัโลหติเพิม่

มากขึ้น รวมท ัง้ท �าใหผู้บ้รจิาคโลหติมคีวามม ัน่ใจในความปลอดภยั

จากโรคเพิม่มากขึ้นดว้ย

นอกจากน้ีมรีายงานผูป่้วย เรื่อง Therapeutic plasma 

exchange as a treatment of a dengue encephalopathic 

patient โดย นายแพทยอ์ภสิทิธิ์  ทองไทยสนิ  และคณะ  จากภาค

วชิาเวชศาสตรช์นัสูตร คณะแพทยศาสตร ์จฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั  

เป็นรายงานการท�า therapeutic plasma exchange ในผูป่้วย 

dengue encephalopathy ทีย่งัไมม่กีารรกัษาจ�าเพาะ ผลการท�า

พบวา่ ท�าใหผู้ป่้วยมอีาการดขีึ้นและสามารถจ�าหน่ายออกจากโรง

พยาบาลได ้ และมบีทความพเิศษ เรื่อง โรคโคโรน่าไวรสั 2019 

 

การระบาดของโรคมผีลกระทบมากมายรวมท ัง้งานบรกิารโลหติ ท ัง้

ขาดแคลนโลหติทีม่ผีลต่อผูป่้วยโดยตรง   ส�าหรบัย่อวารสาร คอื 

เรื่อง  Red cell genotyping by multiplex PCR identifies 

antigen-matched blood units for transfusion-dependent 

Thai patients  โดย คุณอ�านาจ ศิรวิงษ ์ จากศูนยบ์รกิารโลหติ

แห่งชาต ิสภากาชาดไทย

คณะผูจ้ดัท�าวารสารหวงัเป็นอย่างยิง่วา่ ผูอ่้านทกุท่านจะไดร้บั

ความรูแ้ละประโยชนจ์ากบทความต่างๆ ทีม่คีวามหลากหลายใน

วารสารฉบบันี้ และสามารถน�าไปใชใ้นงานบรกิารโลหติ ท ัง้ดา้นผู ้

บรจิาคโลหติและผูป่้วย  หากท่านมบีทความหรอืเรื่องทีน่่าสนใจ ขอ

เชญิส่งบทความดงักลา่วมาไดท้ี ่e-mail: nbcjournal@gmail.com   

ท ัง้นี้  เพือ่เป็นประโยชนต่์องานบรกิารโลหติและผูป่้วย สุดทา้ยนี้ขอ

ขอบคุณศาสตราจารยเ์กยีรตคิุณ แพทยห์ญงิพมิล เชี่ยวศิลป์ เป็น

อย่างสูงทีช่่วยกรุณาแปลนิพนธต์น้ฉบบัใหเ้ป็นภาษาองักฤษ ท�าให ้

วารสารนี้ เป็นทีส่นใจของผูอ่้านท ัง้ชาวไทยและต่างชาต ิ
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ของการจดัท�าวารสาร มเีรื่องทีน่่าสนใจหลายเรื่องประกอบดว้ย

พมิล เชี่ยวศิลป์ ผูเ้ชี่ยวชาญพเิศษศูนยบ์ริการโลหิตแห่งชาติ

และคณะ จากศูนยบ์รกิารโลหติแห่งชาต ิสภากาชาดไทย ไดต้รวจ

(COVID-19) กบังานบรกิารโลหติ โดย คุณอษุณีย ์ชเนตตม์หรรฆ์

ดา้นผูบ้รจิาคโลหติ เจา้หนา้ทีผู่ป้ฏบิตังิาน ทีส่ �าคญัคอืท�าใหเ้กดิการ

ของจโีนไทป์ HPA-1 ถงึ HPA-11, HPA-13, -14, -15 และ

และคุณกลัยา เกิดแกว้งาม จากศูนยบ์ริการโลหิตแห่งชาติ

สภากาชาดไทย เป็นการรวบรวมขอ้มลูต่างๆ ของ COVID-19
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วารสารโลหติวทิยาและเวชศาสตรบ์รกิารโลหติฉบบันี้ เป็นฉบบั

ที ่1  ประจ�าปี 2564  ภายในประกอบดว้ยบทความและรายงาน

วจิยัทีน่่าสนใจหลากหลาย  บทบรรณาธกิารเรื่อง “Polycythemia 

Vera” โดย รองศาสตราจารย ์น.พ. เอกรฐั  รฐัฤทธิ์ธ�ารง จาก

มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่พดูถงึอาการทางคลนิิก การตรวจทางหอ้ง

ปฏบิตักิาร การวนิิจฉยั และการรกัษาโรคนี้อย่างครอบคลมุ ผูอ่้าน

สามารถน�าความรูท้ีไ่ดไ้ปใชป้ระโยชนใ์นการดูแลผูป่้วยไดเ้ป็นอย่างด ี  

ส �าหรบับทฟ้ืนฟูวชิาการ ไดร้บัความกรุณาจาก ศาสตราจารย ์น.พ. 

พนัธเ์ทพ องัชยัสุขศิร ิเขยีนบทความเรื่อง “Immunothrombosis” 

ซึง่เป็นเรื่องใหมท่ีก่ �าลงัอยู่ในความสนใจ ความรูค้วามเขา้ใจเกี่ยวกบั

เรื่องน้ีน�าไปสู่การรกัษาใหม่ๆ  ทีม่กีารใชย้าในกลุม่ compliment 

inhibitors ในการรกัษากลุม่อาการทีม่พียาธกิ�าเนิดจากความผดิ

ปกตขิองระบบภมูคิุม้กนัและการแขง็ตวัของเลอืด เช่น  antiphos-

pholipid syndrome (APS) เป็นตน้ 

นิพนธต์น้ฉบบัสองเรื่องทีต่พิมิพใ์นฉบบันี้ไดแ้ก่  “ลกัษณะทาง

คลนิิกและผลการรกัษาผูป่้วยโรคเลอืดขน้ในประเทศไทย: การ

ศึกษาจากหน่ึงสถาบนั”  โดยสุปรางค ์สุตตนัตปิฏก และคณะจาก

โรงพยาบาลวชริะภเูกต็ ท�าการศึกษาผูป่้วยจ�านวน 60 รายทีไ่ดร้บั

การรกัษาและตดิตามอาการระหวา่งปี 2553-2562 รวมระยะเวลา

ถงึ 10 ปี ในรายงานนี้ไดร้ายงานอาการทางคลนิิก การรกัษาและ

การด�าเนินโรคของผูป่้วยดว้ย  นิพนธต์น้ฉบบัเรื่องทีส่อง “ความ

ปลอดภยัและประสทิธิภาพของการใชย้าดีเฟอริโพรนชนิดน�้ า

ชนิดเดียวในผูป่้วยเด็กโรคธาลสัซีเมียชนิดพึง่พาเลอืดที่มีภาวะ

ธาตเุหลก็เกนิ” โดย อ�าไพวรรณ จวนสมัฤทธิ์ และคณะ เป็นการ

ศึกษาในผูป่้วยเดก็จ�านวน 19 ราย และตดิตามผูป่้วยนาน 1-2 ปี 

ผลการศึกษาพบวา่ยานี้มคีวามปลอดภยัในการใชใ้นผูป่้วยเดก็แต่

มปีระสทิธภิาพต�า่ โดยพบมกีารตอบสนองเพยีงรอ้ยละ 21 เท่านัน้

รายงานผูป่้วยในฉบบันี้ เป็นรายงานผูป่้วยเดก็ทีเ่ป็น  มะเรง็เม็ด

เลอืดขาวเรื้อรงัชนิดมยัอลีอยดท์ี่มีการกลบัเป็นซ�้าของโรคเฉพาะใน

ระบบประสาทภายหลงัการปลูกถา่ยไขกระดูก โดย นลติา ดพีจิารย ์

และคณะ ภาวะทีร่ายงานนี้พบไดน้อ้ยและน่าสนใจเป็นอย่างยิง่  

ส่วนย่อวารสารของฉบบันี้ อาจารย ์น.พ. รฐัพนัธ ์ละมลูน�าเสนอ

เรื่อง  “Comparison Between Non-vitamin K Antagonist 

Oral Anticoagulants and Low-Molecular-Weight Heparin 

in Asian Individuals With Cancer-Associated Venous 

Thromboembolism” ซึง่ตพีมิพใ์นวารสาร JAMA Netw Open 

ฉบบัเดอืนกมุภาพนัธข์องปีนี้ 

ในฉบบัน้ีมบีทความพเิศษ เรื่อง “ทิศทางโรคฮโีมฟีเลียใน 

ประเทศไทย” โดย ศาสตราาจารย ์ เกยีรตคิุณ พญ.อ�าไพวรรณ 

จวนสมัฤทธิ์ ซึง่กลา่วถงึพฒันาการดูแลผูป่้วยโรคฮโีมฟิเลยีใน

ประเทศไทย ตัง้แต่แรกเริ่มเมือ่ปี พ.ศ. 2506 เรื่อยมาผ่านการ

พฒันาและผลกัดนัเขา้สู่นโยบายระดบัชาต ิ ตลอดจนแนวทาง

การรกัษาผูป่้วยฮโีมฟิเลยีของประเทศไทยในปจัจบุนัและทศิทาง

การดูแลผูป่้วยกลุม่นี้ในอนาคต นบัเป็นขอ้มลูทีเ่ป็นประโยชนแ์ก่

แพทยผู์ดู้แลผูป่้วยและผูเ้กี่ยวขอ้งเป็นอย่างยิง่ นบัเป็นตวัอย่าง

อนัดขีองการน�าความรูท้างวชิาการ ความสามารถในการบรหิาร

จดัการและความมุง่ม ัน่ต ัง้ใจมาใชใ้นการผลกัดนัสู่ระดบันโยบาย

เพือ่ประโยชนข์องผูป่้วย เป็นตวัอย่างอนัดทีีค่วรเรยีนรูแ้ละน�ามา

ปรบัใชใ้นการดูแลผูป่้วยโรคอืน่ๆต่อไป

แมว้า่ขณะนี้สถานการณโ์รคระบาดโควดิ 19 ของประเทศไทย

ยงัคงไมส่งบและยงัคงมผูีป่้วยตดิเชื้อรายใหมใ่นประเทศอยู่ แต่กม็ี

แนวโนม้ทีด่ขีึ้นมาก หวงัเป็นอย่างยิง่วา่เราจะสามารถผ่านอปุสรรค

ท ัง้หลายและกลบัไปใชช้วีติตามปกตไิดใ้นเรว็วนั 
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