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บรรณาธิการแถลง
วารสารฉบับนี้เป็ นฉบับแรกของปี พ.ศ. 2564 ซึง่ เป็ นปี ท่ี 31
ของการจัดท�ำวารสาร มีเรื่องทีน่ ่าสนใจหลายเรื่องประกอบด้วย
บทบรรณาธิการ เรื่อง ความส�ำคัญของ Genotype frequency
ซึง่ ได้รบั ความอนุเคราะห์จาก ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง
พิมล เชี่ยวศิลป์ ผู เ้ ชี่ยวชาญพิเศษศู นย์บริการโลหิตแห่งชาติ
สภากาชาดไทย ซึ่งได้ก ล่าวถึ งความส�ำคัญและข้อควรระวังใน
การศึกษาเพือ่ ให้ได้ขอ้ มูลทีถ่ กู ต้อง
ส�ำหรับนิพนธ์ตน้ ฉบับมี 3 เรื่อง เรื่องแรก คือ เรื่อง ความถี่
ของจีโนไทป์ HPA-1 ถึง HPA-11, HPA-13, -14, -15 และ
HPA-17 ในผูบ้ ริจาคโลหิตคนไทย โดย คุณธานน อินอรวงศ์สกุล
และคณะ จากศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ได้ตรวจ
genotype ของ human platelet antigen (HPA) ในคนไทย
เพิม่ มากขึ้นจากเดิมทีเ่ คยตรวจไว้ ท�ำให้เกิดประโยชน์ในการวินิจฉัย
และการรักษาโรคที่เกี่ ยวข้อ งกับ HPA และเรื่องนี้ได้รบั ความ
อนุเคราะห์จากศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิงพิมล เชี่ยวศิลป์
แปลบทความเป็ นภาษาอังกฤษ เรื่องทีส่ อง คือ เรื่อง ความต้องการ
ใช้โลหิตของผูป้ ่ วยที่ได้รบั การปลูกถ่ายเซลล์ตน้ ก�ำเนิ ดเม็ดโลหิต
ในโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ โดย คุณวรรณวิมล ยินดี และ
คุณจรินทร์ บัวแก้ว จากหน่ ว ยคลังเลือดและเวชศาสตร์บริการ
โลหิต ภาควิชาพยาธิวทิ ยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลา
นครินทร์ ข้อมูลทีไ่ ด้จากการศึกษาสามารถน�ำไปใช้ในการวางแผน
ส�ำรองโลหิตและส่วนประกอบโลหิตส�ำหรับผูป้ ่ วยในช่วงทีไ่ ด้รบั การ
รักษาโดยการท�ำ autologous และ allogeneic HSCT เรื่อง
ทีส่ าม คื อ เรื่อง รูปแบบการจัดหาโลหิตและผลกระทบต่อการ
จัดหาโลหิตของ 6 จังหวัดในเขตภาคเหนื อตอนล่าง ในช่วงการ
ระบาดใหญ่ ของ COVID-19 ปี พ.ศ. 2563 โดย คุณทรงฤทธิ์
เลิศไพศาลกุล และคณะ จากภาคบริการโลหิตแห่งชาติท่ี 8 จังหวัด
นครสวรรค์ สภากาชาดไทย เนื่องจากในช่วงทีม่ กี ารระบาดของ
COVID-19 มีการลดลงของจ�ำนวนผูบ้ ริจาคโลหิต จึงท�ำให้เกิดการ
ขาดแคลนโลหิต การปรับเปลีย่ นแผนการจัดหาท�ำให้ได้รบั โลหิตเพิม่
มากขึ้น รวมทัง้ ท�ำให้ผูบ้ ริจาคโลหิตมีความมันใจในความปลอดภั
่
ย
จากโรคเพิม่ มากขึ้นด้วย

นอกจากนี้ มีรายงานผู ป้ ่ วย เรื่อง Therapeutic plasma
exchange as a treatment of a dengue encephalopathic
patient โดย นายแพทย์อภิสทิ ธิ์ ทองไทยสิน และคณะ จากภาค
วิชาเวชศาสตร์ชนั สูตร คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เป็ นรายงานการท�ำ therapeutic plasma exchange ในผูป้ ่ วย
dengue encephalopathy ทีย่ งั ไม่มกี ารรักษาจ�ำเพาะ ผลการท�ำ
พบว่า ท�ำให้ผูป้ ่ วยมีอาการดีข้นึ และสามารถจ�ำหน่ายออกจากโรง
พยาบาลได้ และมีบทความพิเศษ เรื่อง โรคโคโรน่ าไวรัส 2019
(COVID-19) กับงานบริการโลหิต โดย คุณอุษณีย ์ ชเนตต์มหรรฆ์
และคุณกัลยา เกิดแก้วงาม จากศู นย์บริการโลหิตแห่ ง ชาติ
สภากาชาดไทย เป็ นการรวบรวมข้อมูลต่างๆ ของ COVID-19
การระบาดของโรคมีผลกระทบมากมายรวมทัง้ งานบริการโลหิต ทัง้
ด้านผูบ้ ริจาคโลหิต เจ้าหน้าทีผ่ ูป้ ฏิบตั งิ าน ทีส่ ำ� คัญคือท�ำให้เกิดการ
ขาดแคลนโลหิตทีม่ ผี ลต่อผูป้ ่ วยโดยตรง ส�ำหรับย่อวารสาร คือ
เรื่อง Red cell genotyping by multiplex PCR identifies
antigen-matched blood units for transfusion-dependent
Thai patients โดย คุณอ�ำนาจ ศิรวิ งษ์ จากศูนย์บริการโลหิต
แห่งชาติ สภากาชาดไทย
คณะผูจ้ ดั ท�ำวารสารหวังเป็ นอย่างยิง่ ว่า ผูอ้ ่านทุกท่านจะได้รบั
ความรูแ้ ละประโยชน์จากบทความต่างๆ ทีม่ คี วามหลากหลายใน
วารสารฉบับนี้ และสามารถน�ำไปใช้ในงานบริการโลหิต ทัง้ ด้านผู ้
บริจาคโลหิตและผูป้ ่ วย หากท่านมีบทความหรือเรื่องทีน่ ่าสนใจ ขอ
เชิญส่งบทความดังกล่าวมาได้ท่ี e-mail: nbcjournal@gmail.com
ทัง้ นี้ เพือ่ เป็ นประโยชน์ต่องานบริการโลหิตและผูป้ ่ วย สุดท้ายนี้ขอ
ขอบคุณศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิงพิมล เชี่ยวศิลป์ เป็ น
อย่างสูงทีช่ ่วยกรุณาแปลนิพนธ์ตน้ ฉบับให้เป็ นภาษาอังกฤษ ท�ำให้
วารสารนี้เป็ นทีส่ นใจของผูอ้ ่านทัง้ ชาวไทยและต่างชาติ
ศศิธร เพชรจันทร
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บรรณาธิการแถลง
วารสารโลหิตวิทยาและเวชศาสตร์บริการโลหิตฉบับนี้ เป็ นฉบับ
ที่ 1 ประจ�ำปี 2564 ภายในประกอบด้วยบทความและรายงาน
วิจยั ทีน่ ่าสนใจหลากหลาย บทบรรณาธิการเรื่อง “Polycythemia
Vera” โดย รองศาสตราจารย์ น.พ. เอกรัฐ รัฐฤทธิ์ธำ� รง จาก
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พูดถึงอาการทางคลินิก การตรวจทางห้อง
ปฏิบตั กิ าร การวินิจฉัย และการรักษาโรคนี้อย่างครอบคลุม ผูอ้ ่าน
สามารถน�ำความรูท้ ไ่ี ด้ไปใช้ประโยชน์ในการดูแลผูป้ ่ วยได้เป็ นอย่างดี
ส�ำหรับบทฟื้ นฟูวชิ าการ ได้รบั ความกรุณาจาก ศาสตราจารย์ น.พ.
พันธ์เทพ อังชัยสุขศิริ เขียนบทความเรื่อง “Immunothrombosis”
ซึง่ เป็ นเรื่องใหม่ทก่ี ำ� ลังอยู่ในความสนใจ ความรูค้ วามเข้าใจเกี่ยวกับ
เรื่องนี้นำ� ไปสู่การรักษาใหม่ๆ ทีม่ กี ารใช้ยาในกลุม่ compliment
inhibitors ในการรักษากลุม่ อาการทีม่ พี ยาธิกำ� เนิดจากความผิด
ปกติของระบบภูมคิ ุม้ กันและการแข็งตัวของเลือด เช่น antiphospholipid syndrome (APS) เป็ นต้น
นิพนธ์ตน้ ฉบับสองเรื่องทีต่ พิ มิ พ์ในฉบับนี้ได้แก่ “ลักษณะทาง
คลินิกและผลการรักษาผูป้ ่ วยโรคเลือดข้นในประเทศไทย: การ
ศึกษาจากหนึ่ งสถาบัน” โดยสุปรางค์ สุตตันตปิ ฏก และคณะจาก
โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ท�ำการศึกษาผูป้ ่ วยจ�ำนวน 60 รายทีไ่ ด้รบั
การรักษาและติดตามอาการระหว่างปี 2553-2562 รวมระยะเวลา
ถึง 10 ปี ในรายงานนี้ได้รายงานอาการทางคลินิก การรักษาและ
การด�ำเนินโรคของผูป้ ่ วยด้วย นิพนธ์ตน้ ฉบับเรื่องทีส่ อง “ความ
ปลอดภัยและประสิทธิภาพของการใช้ยาดีเฟอริโพรนชนิ ดน�้ ำ
ชนิ ดเดียวในผูป้ ่ วยเด็กโรคธาลัสซีเมียชนิ ดพึง่ พาเลือดที่มีภาวะ
ธาตุเหล็กเกิน” โดย อ�ำไพวรรณ จวนสัมฤทธิ์ และคณะ เป็ นการ
ศึกษาในผูป้ ่ วยเด็กจ�ำนวน 19 ราย และติดตามผูป้ ่ วยนาน 1-2 ปี
ผลการศึกษาพบว่ายานี้มคี วามปลอดภัยในการใช้ในผูป้ ่ วยเด็กแต่
มีประสิทธิภาพต�ำ่ โดยพบมีการตอบสนองเพียงร้อยละ 21 เท่านัน้
รายงานผูป้ ่ วยในฉบับนี้เป็ นรายงานผูป้ ่ วยเด็กทีเ่ ป็ น มะเร็งเม็ด
เลือดขาวเรื้อรังชนิ ดมัยอีลอยด์ท่มี ีการกลับเป็ นซ�้ำของโรคเฉพาะใน
ระบบประสาทภายหลังการปลูกถ่ายไขกระดูก โดย นลิตา ดีพจิ ารย์

และคณะ ภาวะทีร่ ายงานนี้พบได้นอ้ ยและน่าสนใจเป็ นอย่างยิง่
ส่วนย่อวารสารของฉบับนี้ อาจารย์ น.พ. รัฐพันธ์ ละมูลน�ำเสนอ
เรื่อง “Comparison Between Non-vitamin K Antagonist
Oral Anticoagulants and Low-Molecular-Weight Heparin
in Asian Individuals With Cancer-Associated Venous
Thromboembolism” ซึง่ ตีพมิ พ์ในวารสาร JAMA Netw Open
ฉบับเดือนกุมภาพันธ์ของปี น้ ี
ในฉบับนี้มบี ทความพิเศษ เรื่อง “ทิศทางโรคฮีโมฟี เลียใน
ประเทศไทย” โดย ศาสตราาจารย์ เกียรติคุณ พญ.อ�ำไพวรรณ
จวนสัมฤทธิ์ ซึง่ กล่าวถึงพัฒนาการดูแลผูป้ ่ วยโรคฮีโมฟิ เลียใน
ประเทศไทย ตัง้ แต่แรกเริ่มเมือ่ ปี พ.ศ. 2506 เรื่อยมาผ่านการ
พัฒนาและผลักดันเข้าสู่นโยบายระดับชาติ ตลอดจนแนวทาง
การรักษาผูป้ ่ วยฮีโมฟิ เลียของประเทศไทยในปัจจุบนั และทิศทาง
การดูแลผูป้ ่ วยกลุม่ นี้ในอนาคต นับเป็ นข้อมูลทีเ่ ป็ นประโยชน์แก่
แพทย์ผูด้ ูแลผูป้ ่ วยและผูเ้ กี่ยวข้องเป็ นอย่างยิง่ นับเป็ นตัวอย่าง
อันดีของการน�ำความรูท้ างวิชาการ ความสามารถในการบริหาร
จัดการและความมุง่ มันตั
่ ง้ ใจมาใช้ในการผลักดันสู่ระดับนโยบาย
เพือ่ ประโยชน์ของผูป้ ่ วย เป็ นตัวอย่างอันดีทค่ี วรเรียนรูแ้ ละน�ำมา
ปรับใช้ในการดูแลผูป้ ่ วยโรคอืน่ ๆต่อไป
แม้วา่ ขณะนี้สถานการณ์โรคระบาดโควิด 19 ของประเทศไทย
ยังคงไม่สงบและยังคงมีผูป้ ่ วยติดเชื้อรายใหม่ในประเทศอยู่ แต่กม็ ี
แนวโน้มทีด่ ขี ้นึ มาก หวังเป็ นอย่างยิง่ ว่าเราจะสามารถผ่านอุปสรรค
ทัง้ หลายและกลับไปใช้ชวี ติ ตามปกติได้ในเร็ววัน
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