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วารสารโลหติวทิยาและเวชศาสตรบ์รกิารโลหติ  ปีที ่30  ฉบบัที ่1  มกราคม-มนีาคม 2563

วารสารฉบบันี้ เป็นฉบบัแรกของปี พ.ศ. 2563  ซึง่เป็นปีที ่30  

ของการจดัท�าวารสาร มเีรื่องทีน่่าสนใจหลายเรื่องประกอบดว้ย 

บทบรรณาธกิาร เรื่อง ววิฒันาการความกา้วหนา้งานบรกิารโลหติ 

ศูนยบ์รกิารโลหติแหง่ชาต ิสภากาชาดไทย ซึง่ไดร้บัความอนุเคราะห์

จากศาสตราจารยก์ติตคิุณ นายแพทยช์ยัเวช นุชประยูร  ผูช่้วย

เลขาธกิารสภากาชาดไทย 

ส�าหรบันิพนธต์น้ฉบบัม ี3 เรื่อง  เรื่องแรก คอื เรื่อง ประเมิน

การจดัหาโลหติแบบบูรณาการของ 5 จงัหวดัในเขตภาคเหนือตอน

ลา่ง และผลสมัฤทธิ์ของการจา่ยสว่นประกอบโลหติ ปี พ.ศ. 2561 

โดย คุณทรงฤทธ ์เลศิไพศาลกลุ และคณะ  จากภาคบรกิารโลหติ

แห่งชาตทิี ่8 จงัหวดันครสวรรค ์สภากาชาดไทย  น�าเสนอวธิกีาร

เพิม่จ�านวนโลหติจากการออกหน่วยเคลือ่นที ่ซึง่ประกอบดว้ย การ

ร่วมกนัท�าแผนจดัหาโลหติ การบรหิารจดัการและการประชาสมัพนัธ ์

เพือ่เป็นการลดภาวะการขาดแคลนโลหติ  และเรื่องน้ีไดร้บัความ

อนุเคราะหจ์ากศาสตราจารยเ์กยีรตคิุณ แพทยห์ญงิพมิล เชี่ยวศิลป์ 

ผูจ้ดัการระบบคุณภาพ ศูนยบ์รกิารโลหติแห่งชาต ิสภากาชาดไทย 

แปลบทความเป็นภาษาองักฤษ  เรื่องที่สอง คือ เรื่อง การให ้

เลอืดและการตรวจความเขา้กนัไดก้อ่นการใหเ้ลอืดในผูป่้วยโรค 

multiple myeloma ที่รบัการรกัษาดว้ยยา Daratumumab โดย 

คุณกนัยาพร  สุขสอาด และคณะ จากภาควชิาเวชศาสตรก์ารธนาคาร

เลอืด คณะแพทยศาสตรศิ์รริาชพยาบาล มหาวทิยาลยัมหดิล ซึง่

ไดใ้หแ้นวทางการทดสอบความเขา้กนัไดก่้อนการใหเ้ลอืดในผูป่้วย

โรค multiple myeloma ทีพ่บปญัหาท�าใหไ้มส่ามารถหาเลอืดที่

เขา้กนัไดใ้หผู้ป่้วยอนัเกดิจากการไดร้บัยา Daratumumab  เรื่อง

ทีส่าม คอื เรื่อง การศึกษาประสทิธภิาพและความปลอดภยัของ

การท�า therapeutic leukapheresis ใหผู้ป่้วยมะเรง็เม็ดเลอืด

ขาวในโรงพยาบาลสงขลานครนิทร ์  โดย คุณจรนิทร ์ บวัแกว้ 

และคุณพมิภลิาลยั  ชูถนอม จากหน่วยคลงัเลอืดและเวชศาสตร์

บรกิารโลหติ ภาควชิาพยาธวิทิยา คณะแพทยศาสตร ์มหาวทิยาลยั

สงขลานครนิทร ์ ซึง่กลา่วถงึการท�า therapeutic leukaphersis 

เพือ่ลดจ�านวนเมด็เลอืดขาวทีม่ปีรมิาณมาก ท ัง้ในดา้นประสทิธภิาพ

ของการท�าและความปลอดภยัของผูป่้วย

นอกจากนี้มบีทความฟ้ืนวชิา เรื่อง Review of cryoprecipitate 

component โดย คุณสุรเชษฎ ์อ่อนเสง็ และคุณเจนจริา อนิสวา่ง  

จากภาคบรกิารโลหติแห่งชาตทิี ่9 จงัหวดัพษิณุโลก สภากาชาดไทย  

ซึง่ใหข้อ้มลูปจัจยัต่างๆ ทีม่ผีลกระทบต่อการเตรยีม cryoprecipi-

tate ใหม้คีุณภาพดตีามมาตรฐานเป็นประโยชนต่์อผูป่้วยทีไ่ดร้บั

การรกัษาดว้ยส่วนประกอบโลหติชนิดนี้  และบทความพเิศษ เรื่อง 

ธนาคารเซลลต์น้ก�าเนิดเม็ดโลหติแหง่ชาต ิ โดย คุณศิรลิกัษณ ์

เพยีรเจรญิ และคณะ จากศูนยบ์รกิารโลหติแห่งชาต ิสภากาชาดไทย  

กลา่วถงึการเริ่มตน้และการพฒันาอย่างเป็นระบบเพือ่ใหไ้ดท้ ัง้คุณภาพ

ซึง่เป็นทีย่อมรบัและเพิม่ปรมิาณผูล้งทะเบยีนบรจิาคอย่างต่อเนื่อง 

ท�าใหผู้ป่้วยไดร้บัโอกาสในการรกัษามากขึ้น  ส�าหรบัย่อวารสาร 

คอื เรื่อง การเกดิปฏกิริยิาไม่พงึประสงคห์ลงัรบัโลหติชนิดรุนแรง

จาก anti-Lea ซ่ึงท�าปฏกิริยิาที่ 37°C  โดย คุณพลอยมณี  สุวรรณ- 

วุฒชิยั  จากศูนยบ์รกิารโลหติแห่งชาต ิสภากาชาดไทย  เป็นตวัอย่าง

ของอนัตรายทีอ่าจเกดิขึ้นไดใ้นผูป่้วยแมว้า่จะพบไดน้อ้ยกต็าม

คณะผูจ้ดัท�าวารสารหวงัเป็นอย่างยิง่วา่ ผูอ่้านทกุท่านจะไดร้บั

ความรูแ้ละประโยชนจ์ากบทความต่างๆ ในวารสารฉบบันี้ และสามารถ

น�าไปใชใ้นงานบรกิารโลหติ ท ัง้ดา้นผูบ้รจิาคโลหติและผูป่้วย  หาก

ท่านมบีทความหรอืเรื่องทีน่่าสนใจ ขอเชญิส่งบทความดงักลา่วมา

ไดท้ี ่e-mail: nbcjournal@gmail.com  ท ัง้นี้  เพือ่เป็นประโยชน์

ต่องานบรกิารโลหติและผูป่้วยต่อไป

ศศิธร  เพชรจนัทร
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วารสารโลหติวทิยาและเวชศาสตรบ์รกิารฉบบันี้ เป็นฉบบัที ่1 

ปี 2563 ซึง่เป็นฉบบัแรกของปีนี้ ในฉบบันี้ เราไดร้บัความอนุเคราะห ์

บทบรรณาธกิารเรื่อง Thromboric thrombocytopenic purpura 

(TTP): much room for better treatment โดย อ. ดร. นพ. 

อาจรบ คูหาภนินัทน ์ ไดก้ลา่วถงึ โรค TTP ไวด้งัน้ี อาการและ

อาการแสดง (pentad) สาเหตขุองโรค การวนิิจฉบั โดยเฉพาะ

ความส�าคญัของเอนไซม ์ADAMTS13 ทีล่ดลงมผีลต่อการเกดิ 

โรคอย่างไร การรกัษาทีส่ �าคญัไดแ้ก่ plasma exchange เป็นการ 

รกัษามาตรฐานและการรกัษาใหม่ๆ  ไดแ้ก่ anti-vWF immuno-

globulin fragment (caplaciqumab) จะช่วยลดการสรา้ง auto-

antibody to ADAMTS13  ในฉบบันี้มนีิพนธต์น้ฉบบัทีน่่าสนใจ 

2 เรื่อง เรื่องแรกไดแ้ก่เรื่อง Clinical features and outcomes 

of thrombotic thrombocytopenic purpura with severe 

ADAMTS13 deficiency at Maharat Nakhon Ratchasima 

Hospital โดย พญ. ชโลธร วรรณพฒุ และคณะ การวจิยันี้ ศึกษา

อาการและอาการแสดงทางคลนิิก การตรวจทางหอ้งปฏบิตักิาร การ

รกัษา และผลการรกัษา ในผูป่้วยทีไ่ดร้บัการวนิิจฉยั TTP ทีม่ ี

ระดบั ADAMTS13 ต�า่มาก จ�านวน 22 ราย ผูป่้วย 20 รายเป็น

ชนิดไมท่ราบสาเหต ุ(รอ้ยละ 91) อกี 2 ราย เป็นชนิดทีเ่กี่ยวกบั

โรค เอส แอลอ ี(รอ้ยละ 9) ผูป่้วยทกุคนมภีาวะซดีแบบ MAHA 

และ เกลด็เลอืดต�า่ รอ้ยละ 93 มคีวามผดิปกตทิางระบบประสาท 

รอ้ยละ 45.4 มภีาวะเลอืดออกผดิปกต ิค่าเฉลีย่ผลการตรวจทาง

หอ้งปฏบิตักิารของผูป่้วย ระดบัฮโีมโกลบนิ ระดบัเกลด็เลอืด และ 

ค่าการท�างานของไต ไดแ้ก่ 7.1 กรมั/ดล., 11.4 x109 ตวั/ล. และ 

1.7 มก/ดล. ตามล �าดบั  โดยพบผูป่้วยทีม่อีาการครบปญัจลกัษณ ์

เพยีงรอ้ยละ 36.3 เท่านัน้ การรกัษาประกอบดว้ย การแลกเปลีย่น 

พลาสมา เพิม่ พลาสมา และ ยากดภมูติา้นทาน ผูป่้วยหายดรีอ้ย

ละ 50 อตัราการตายของผูป่้วยโดยรวม รอ้ยละ 50 ผูป่้วยเกอืบ

ท ัง้หมดในการศึกษามคีวามผดิปกตทิางระบบประสาท ซึง่ในบาง

รายมอีาการคลา้ยกบัผูป่้วยทีเ่ป็นเสน้เลอืดสมองอดุตนั เป็นสาเหตุ

ใหก้ารวนิิจฉยัลา่ชา้ และอาจมส่ีวนในการเพิม่ขึ้นของอตัราการ

ตาย  นิพนธต์น้ฉบบัทีส่องเรื่อง Clinical manifestations and 

outcomes of systemic light chain amyloidosis: Chiang 

Mai University Hospital experience โดย นพ. จอมชยั ลอื

ชูวงศ ์และคณะ ไดศึ้กษาลกัษณะทางคลนิิกไดแ้ก่ อาการ อาการ

แสดง และผลการตรวจทางหอ้งปฏบิตักิารในผูป่้วยอะมยัลอยโดสสิ

ชนิดไลทเ์ชน (เอแอลอะมยัลอยโดสสิ) จากผูป่้วยท ัง้หมด 28 ราย 

อายุเฉลีย่ 63 ปี ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อาการทีม่าพบแพทยท์ีพ่บ

บอ่ยทีสุ่ดคอื อาการเหนื่อยเมือ่ออกแรง อวยัวะทีพ่บโรคมากทีสุ่ด

คอื หวัใจและไต ผูป่้วยส่วนใหญ่ ไดร้บัยาเคมบี �าบดัโดยเฉพาะสูตร

ยาทีม่ ีmelphalan การตอบสนองต่อการรกัษาไมด่นีกัอตัราการ

เสยีชวีติเท่ากบัรอ้ยละ 82.1 พบวา่การม ีBence Jones protein 

ในปสัสาวะเป็นปจัจยัทีม่ผีลต่อการเสยีชวีติ

นอกจากนิพนัธต์น้ฉบบัยงัมบีทความฟ้ืนวชิา ไดแ้ก่ ภาวะลิ่ม

เลอืดแพรก่ระจายในหลอดเลอืด (Disseminated intravascular 

coagulation; DIC) โดย นพ.ณภทัร นพรตันไ์กรลาศ และคณะ 

เป็นภาวะทีพ่บไดบ้อ่ยและมคีวามส�าคญัมากในการดูแลผูป่้วย  ใน

ฉบบันี้มรีายงานผูป่้วยทีน่่าสนใจ สองราย ไดแ้ก่ รายงานผูป่้วยไทย

รายแรกที่มีภาวะเม็ดเลอืดแดงสูงจาก Hemoglobin Bunbury 

(Beta codon 94 Asp→Asn, GAC→AAC) โดย พญ.ณฏัฐฤิทยั 

จนัทรโ์พธิ์ และคณะ รายงานผูป่้วยอกีฉบบัเป็นรายงานผูป่้วยเดก็ 

เรื่อง Protein-losing enteropathy as a rare manifestation 

of neuroblastoma: a case report โดยนพ. ณฐัศรุต ส่งทว ี

และคณะ

คณะอนุกรรมการวารสารฯ หวงัวา่สมาชกิสมาคมโลหติวทิยา

และผูส้นใจทกุท่าน จะไดป้ระโยชนจ์ากวารสารฉบบันี้

จนัทราภา  ศรีสวสัด์ิ
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