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วารสารฉบับที่ 2 ของปี พ.ศ. 2559  มีเรื่องที่น่าสนใจหลายเรื่อง 

ประกอบด้วย  บทบรรณาธิการ เรื่อง Platelet Antigens: Detec-

tion and Role in Transfusion โดย คุณภาวิณี  คุปตวินทุ 

ผู้ช่วยผู้อ�านวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย 

และ พลตรีหญิง ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. อ้อยทิพย์  ณ ถลาง จาก

บัณฑิตศึกษา คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ที่ได้

ทบทวนเรื่อง Human Platelet Antigen (HPA) และวิธีการตรวจ

พบที่มีประโยชน์ต่อการจัดหาเกล็ดเลือดท่ีเข้ากันได้ให้กับผู้ป่วยท่ี

สร้างแอนติบอดีต่อ HPA และหรือ HLA อันเป็นผลจากการได้รับ

เกล็ดเลือดบ่อยครั้งและเกิดภาวะไม่ตอบสนองต่อการให้ ซึ่งเป็น

ปัญหาส�าคัญที่พบได้ในงานธนาคารเลือด

ส�าหรับนิพนธ์ต้นฉบับมี 3 เร่ือง คือ ความผิดพลาดที่ตรวจ 

พบในการให้บริการตรวจโลหิตบริจาคแก่ธนาคารเลือด ณ ภาค

บริการโลหิตแห่งชาติ จังหวัดลพบุรี : การศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพ 

โดย คุณพัชรากร  กร�ากระโทก และ รองศาสตราจารย์ ยุพา 

เอื้อวิจิตรอรุณ จากคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

เรื่อง การศึกษาน�าร่อง การตรวจหาจีโนไทป์ Human Platelet 

Antigen-21 (HPA-21w) โดยวิธี Polymerase Chain Reaction-

Sequence Specific Primer (PCR-SSP) ในผู้บริจาคโลหิต ของ

ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย โดย ดร. มยุรี  เก่งเกตุ 

และคณะ จากคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิม 

พระเกียรติ และศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย  และ

เร่ือง ความหลากหลายทางพันธุกรรมของยีนอินเตอร์ลิวคิน-6 

ณ ต�าแหน่ง -174 (G/C) กับผลลัพธ์ของการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ 

บี โดย คุณปัญญา  ถุนนอก และคณะ จากศูนย์บริการโลหิตแห่ง

ชาติ สภากาชาดไทย และคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

นอกจากนี้ คุณจริยา  สายพิณ จากภาควิชาเวชศาสตร์การ 

ธนาคารเลือด คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัย 

มหิดล น�าเสนอรายงานผู้ป่วย เรื่อง Identification of Multiple 

Antibodies in a Thai Patient ซ่ึงการที่ผู้ป่วยมีแอนติบอด ี

หลายชนิดรวมกันท�าให้เกิดปัญหาในการบอกชนิดของทุกแอนติ- 

บอดีและการจัดหาเลือด ได้แสดงวิธีการสืบหาเพื่อบอกชนิดของ

แอนติบอดีแต่ละชนิดและการค�านวณเพื่อบอกความยากง่ายของ

การหาเลือดให้กับผู้ป่วย  ส�าหรับย่อวารสาร คุณกัมพล  อินทรนุช 

จากคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ย่อวารสาร 

เรื่อง ภาวะเกล็ดเลือดต�่าของทารกในครรภ์และทารกแรกเกิดจาก

การท�าลายด้วยอัลโลอิมมูน: ปัจจัยพยากรณ์ของการเกิดภาวะเลือด

ออกในกะโหลกศีรษะ 

หวังว่าผู้อ่านจะได้รับความรู้จากบทความที่น�าเสนอทุกเรื่อง รวม

ทั้งสามารถน�าประโยชน์ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน  พร้อมกัน

นี้ขอเชิญทุกท่านท่ีสนใจส่งบทความทางวิชาการหรือรายงานผู้ป่วย

ลงในวารสาร เพื่อเป็นประโยชน์ต่องานบริการโลหิตต่อไป

ศศิธร  เพชรจันทร

บรรณาธิการ

บรรณาธิการแถลง
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วารสารโลหิตวิทยาและเวชศาสตร์บริการโลหิต ฉบับที่ 2 ปี 

2559 มีเรื่องที่น่าสนใจ เริ่มตั้งแต่นิพนธ์ต้นฉบับเรื่อง ผลกระทบ

ของอาหารต่อการตรวจทางโลหิตวิทยา โดย คุณบุณยนุช ชัชวานิช

กุล และคณะ จากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล พบว่า หลัง

รับประทานอาหารมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของเม็ดเลือด มีการ 

ลดลงของเม็ดเลือดแดง เกล็ดเลือด และมีการเพิ่มขึ้นของเม็ด 

เลือดขาว แต่การเปลี่ยนแปลงไม่มากไปกว่าค่าสัมประสิทธิ์ความ

แปรปรวน (coefficient of variance) ดังนั้น จึงไม่มีการอดอาหาร

ก่อนการเจาะเลือดตรวจ complete blood count ในเวชปฏิบัติ

ทั่วไป  นอกจากนี้ ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงอรุณี  เจตศรีสุภาพ 

จากคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้เขียนบทบรรณาธิการ

เกี่ยวกับการตรวจทางห้องปฏิบัติการพื้นฐานทางโลหิตวิทยาและ

ปัจจัยที่ท�าให้ผลคลาดเคลื่อน ให้ความรู้พื้นฐานของการตรวจ 

complete blood count วิธีการตรวจและข้อผิดพลาดที่พบได้

ในฉบับนี้ มีรายงานผู้ป่วย 2 เรื่อง เรื่องแรกคือ เลือดข้นปฐม

ภูมิ ที่มีฮอร์โมนอีริทโธรพอยอิตินในเลือดสูงมาก โดย นายแพทย์

สมชาย  อินทรศิริพงษ์ จากโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา เป็น

รายงานผู้ป่วยที่มีระดับฮีโมโกลบินสูงผิดปกติ ร่วมกับการตรวจ

พบการกลายพันธุ์ของแจ๊กทูยีน แต่มีระดับอิริทโธรพอยอิตินที่สูง

กว่า 200 มิลลิยูนิตต่อมิลลิลิตร ซึ่งอาจเกิดจากปัญหาโรคอื่นที่ร่วม

ด้วย ตัวอย่างผู้ป่วยรายนี้ช่วยเตือนแพทย์เกี่ยวกับการวินิจฉัยโรค

เลือดขั้นปฐมภูมิ แม้จะมีระดับฮอร์โมนพอยอินตินสูง  เรื่องที่สอง

คือ ผู้ป่วยโรคธาลัสซีเมียที่มีภาวะท่อน�้าดีตีบตัน โดย แพทย์หญิง

วาทินี  แสนโภชน์ และคณะ จากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล

รามาธิบดี รายงานอาการแสดงของผู้ป่วยโรคธาลัสซีเมียชนิดเบต้า

ธาลัสซีเมีย/ฮีโมโกลบิน อี และฮีโมโกลบิน เอช ที่มีโรคท่อน�้าดีตีบ

ตันที่ได้รับการผ่าตัด Kasai และการปลูกถ่ายตับ ผู้ป่วยมีภาวะ 

biliary cirrhosis และภาวะ inflammation ท�าให้เม็ดเลือดแดง

แตกเพิ่มขึ้นท�าให้ผู้ป่วยซีด ต้องรับเม็ดเลือดแดงบ่อยขึ้น

นอกจากนี้ ยังมีบทความฟื้นวิชาอีกหนึ่งเรื่องคือ การติดเชื้อ/

การอักเสบและระบบการแข็งตัวของเลือด โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

นายแพทย์รุ่งโรจณ์ เนตรศิรินิลกุล จากคณะแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นวิทยาการก้าวหน้าของการตอบสนอง

ของกลไกการห้ามเลือดต่อการติดเชื้อ/การอักเสบ ในรายละเอียด

ที่เกี่ยวกับเยื่อบุหลอดเลือด เกล็ดเลือด เม็ดเลือดขาว ไมโครพาร์

ติเคิล ระบบการแข็งตัวของเลือด ระบบต้านการแข็งตัวของเลือด 

และระบบการละลายลิ่มเลือด 

อนึ่ง วารสารฉบับนี้จะเป็นฉบับสุดท้ายของบรรณาธิการและ

กองบรรณาธิการ ขอขอบคุณผู้นิพนธ์ ผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านที่ทบทวน

บทความต่างๆ ท�าให้วารโลหิตวิทยาและเวชศาสตร์บริการโลหิต

สามารถน�าเสนอบทความทางวิชาการที่น่าสนใจ และมีคุณค่าใน

ระยะเวลา 2 ปีที่ผ่านมา  หวังว่าสมาชิกสลท.และผู้สนใจ จะน�า

เสนอบทความทางวิชาการที่น่าสนใจ ในวารสารโลหิตวิทยาและ

เวชศาสตร์บริการโลหิตต่อไป

อ�าไพวรรณ จวนสัมฤทธิ์

บรรณาธิการ

บรรณาธิการแถลง
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