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วารสารโลหติวทิยาและเวชศาสตรบ์รกิารโลหติ  ปีที ่32  ฉบบั ที ่2  เมษายน-มถินุายน 2565

วารสารฉบบันี้ เป็นฉบบัที ่2 ของปี พ.ศ. 2565  มเีรื่องทีน่่าสนใจ

หลายเรื่องประกอบดว้ย บทบรรณาธกิาร เรื่อง โรคตดิเช้ือปรสติ

ที่ตดิต่อจากการใหเ้ลอืด ดว้ยความอนุเคราะหจ์ากศาสตราจารย ์

พนัเอก มฑรุิทธ มุง่ถิน่ รองผูอ้ �านวยการวทิยาลยัแพทยศาสตร์

พระมงกฎุเกลา้ ท�าใหผู้อ่้านไดร้บัความรูเ้กี่ยวกบัโรคจากเชื้อปรสติ 

อืน่ๆ ทีถ่า่ยทอดไดท้างเลอืดนอกเหนือจากมาลาเรยี แมว้า่บางเชื้อ

ยงัไมม่กีารศึกษาในคนไทยหรอืมกีารศึกษาแต่นอ้ยมาก   

ส�าหรบันิพนธต์น้ฉบบัม ี3 เรื่อง  เรื่องแรก คอื เรื่อง การตรวจ

พบอลีทีคอนโทรลเลอรป์ลอมของเช้ือเอชไอวใีนผูบ้รจิาคโลหติไทย 

โดย นายแพทยอ์ภสิทิธิ์   ทองไทยสนิ และคณะ  จากภาควชิา

เวชศาสตรช์นัสูตร คณะแพทยศาสตร ์จฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั  

ซึง่กลา่วถงึการตรวจพบผูบ้รจิาคโลหติซึง่มผีลการตรวจคดักรอง

โลหติส�าหรบัเชื้อเอชไอวใีหผ้ลบวกดว้ยวธินี�า้ เหลอืงวทิยาเท่านัน้ 

เนื่องจากการใชย้าตา้นไวรสั  เรื่องทีส่อง คอื เรื่อง  Stop bleed-

ing armband for venipuncture at antecubital fossa for 

blood donor โดย คุณสุภาภรณ ์มานีวนั และคณะ  จากภาควชิา

พยาธวิทิยา คณะแพทยศาสตร ์มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์ ทีน่�า

เสนอการใชส้ายรดัแขนในต�าแหน่งทีบ่รจิาคโลหติซึง่เป็นการป้องกนั

ภาวะเลอืดออกจากต�าแหน่งทีม่กีารเจาะโลหติอย่างไดผ้ล   เรื่องที่

สาม คอื เรื่อง  Assessment of platelet product quality by 

Wright’s stain platelet smear โดย คุณสุวมิล ปู่เพี้ยน และ

คณะ  จากภาควชิาเวชศาสตรก์ารธนาคารเลอืด คณะแพทยศาสตร์

ศิรริาชพยาบาล มหาวทิยาลยัมหดิล  ทีแ่สดงใหเ้หน็วา่การตรวจ

สอบคุณภาพของเกล็ดเลอืดสามารถท�าไดโ้ดยการดูสเมยีรเ์กลด็

เลอืดทีย่อ้มสไีรทด์ว้ยกลอ้งจลุทรรศน ์จงึอาจใชเ้ป็นอกีทางเลอืก 

หนึ่งของการตรวจคุณภาพเพราะท�าไดง้า่ยและใหผ้ลทีน่่าเชื่อถอื

นอกจากนี้มบีทความพเิศษ เรื่อง MNS blood group in Thai 

population: significant or not ?  โดย คุณพลอยมณี สุวรรณ- 

วุฒชิยั  จากศูนยบ์รกิารโลหติแห่งชาต ิสภากาชาดไทย  แสดงใหเ้หน็

ความส�าคญัของแอนตบิอดต่ีอแอนตเิจนของหมูเ่ลอืดระบบ MNS 

ในคนไทยซึง่แตกต่างจากคนชาตอิืน่ๆ   ส�าหรบัย่อวารสาร คอื เรื่อง  

Refrigeration of apheresis platelets in platelet additive 

solution (PAS-E) supports in vitro platelet quality to 

maximize the shelf-life  โดย ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. กมัพล 

อนิทรนุช  จากคณะสหเวชศาสตร ์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ 

คณะผูจ้ดัท�าวารสารหวงัเป็นอย่างยิง่วา่ ผูอ่้านทกุท่านจะไดร้บั

ความรูแ้ละประโยชนจ์ากบทความต่างๆ ทีม่คีวามหลากหลายใน

วารสารฉบบันี้ และสามารถน�าไปใชใ้นงานบรกิารโลหติ ท ัง้ดา้นผู ้

บรจิาคโลหติและผูป่้วย  หากท่านมบีทความหรอืเรื่องทีน่่าสนใจ ขอ
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ท ัง้นี้  เพือ่เกดิประโยชนต่์องานบรกิารโลหติซึง่มผีลกระทบต่อผูป่้วย 
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วารสารโลหติวทิยาและเวชศาสตรบ์รกิารโลหติฉบบันี้ เป็นฉบบัที ่2 

ของปี 2565  ภายในฉบบันี้ ท่านสมาชกิจะไดพ้บกบั บทบรรณาธกิาร

เรื่อง “Role of bentuximab vedotin in relapsed/refractory 

classical Hodgkin lymphoma” ซึง่น�าเสนอโดย พนัเอกพเิศษ 

รองศาสตราจารย ์นายแพทย ์ตน้ตนยั  น�าเบญจพล จากคณะ

แพทยศาสตรโ์รงพยาบาลพระมงกฎุเกลา้   ส�าหรบันิพนธต์น้ฉบบั

มสีองเรื่อง ไดแ้ก่ การศึกษาเรื่อง “Brentuximab vedotin 

in relapse/refractory HL and ALCL among pediatric 

patients” โดย ผูช่้วยศาสตราจารยแ์พทยห์ญงิ ณศัวรี ์ วฒันา 

และคณะ ซึง่ท �าการศึกษาขอ้มลูยอ้นหลงัในผูป่้วยเดก็จ�านวน 6  

ราย ผลการศึกษาพบวา่ท ัง้หกรายตอบสนองต่อการรกัษาโดยม ี4 

รายทีต่อบสนองสมบูรณ ์อกีสองรายตอบสนองบางส่วนแสดงให ้

เหน็วา่ในผูป่้วยเดก็ทีเ่ป็นมะเรง็ต่อมน�า้เหลอืง CD30+ ทีด่ื้อต่อการ

รกัษาการให ้ brentuximab vedotin ร่วมดว้ยใหผ้ลการรกัษา

ทีด่ ี  ส �าหรบันิพนธต์น้ฉบบัเรื่องทีส่องน�าเสนอโดย แพทยห์ญงิ

นิศา มะเครอืศร ี และคณะ จากมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 

เรื่อง “Risk factors associated with anemia in diabetes 

mellitus type 2 with moderate renal impairment” โดย

ท�าการศึกษาเวชระเบยีนของผูป่้วยเบาหวานจ�านวน 699 รายยอ้น

หลงั พบผูป่้วยมภีาวะไตเสือ่มปานกลาง 120 ราย ในจ�านวนนี้มี

ภาวะโลหติจาง รอ้ยละ 54.2 ผูน้ิพนธไ์ดท้ �าการวเิคราะหห์าปจัจยั

ทีส่มัพนัธก์บัภาวะโลหติจางในผูป่้วยกลุม่นี้  

บทความฟ้ืนวชิาในฉบบัน้ีเป็นเรื่อง “ภาวะแกมม่าโกลบูลิน

ในเลอืดสูง (Hypergammaglobulinemia)” โดย นายแพทย ์

นนทกร ฮนัตระกูล จากมหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่ กลา่วถงึโรคที่

เกี่ยวขอ้งกบัภาวะนี้ แนวทางในการสบืคน้และวนิิจฉยั ซึง่จะช่วย

ใหส้ามารถใหก้ารรกัษาและตดิตามผูป่้วยไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ

รายงานผูป่้วยในฉบบันี้ น�าเสนอโดย แพทยห์ญงิ วรรณพร 

โรจนปญัญา และคณะ จากโรงพยาบาลเชยีงรายประชานุเคราะห ์

เป็นรายงานผูป่้วยหญงิอายุ 47 ปี ทีม่ปีระวตัปิวดทอ้ง เกลด็เลอืด

ต�า่ และมา้มโตขึ้น ต่อมาสามารถใหก้ารวนิิจฉยัไดว้า่เป็น diffuse 

large B cell lymphoma จากการท�า ultrasound-guided per-

cutaneous splenic biopsy  

ในฉบบันี้มบีทความพเิศษเรื่อง “Conditioning regimen 

dosing calculation for patients with obesity undergoing 

hematopoietic stem cell transplantation” โดย ณฐัหรนิท ์

แพทยานนท ์และ ตรยั ธารพานิช ไดท้บทวนขอ้มลูและแนวปฏบิตัิ

ในการค�านวณขนาดยาเคมบี �าบดัทีใ่ชใ้นผูป่้วยอว้นมากทีเ่ขา้รบัการ

รกัษาดว้ยการปลูกถา่ยเซลลต์น้ก�าเนิดเมด็เลอืด ซึง่เป็นประเดน็ทีน่่า

สนใจเนื่องจากในปจัจบุนัผูท้ีม่ภีาวะน�า้หนกัเกนิจนเขา้ขา่ยโรคอว้น

พบบอ่ยขึ้นมาก

ย่อวารสารฉบบันี้ นายแพทยพ์สิาข ์ พพิธิพร น�าเสนอเรื่อง 

“Safety of the oral factor XIa inhibitor asundexian 

compared with apixaban in patients with atrial fibrilla-

tion (PACIFIC-AF): a multicentre, randomised, double- 

blind, double-dummy, dose-finding phase 2 study” 

โดย Jonathan P Piccini และคณะ ตพีมิพใ์นวารสาร Lancet 

2022;399:1383-90 

คณะผูจ้ดัท�าวารสารฯ หวงัเป็นอย่างยิง่วา่ความรูแ้ละสาระ 

ประโยชนจ์ากบทความทีต่พีมิพใ์นวารสารฉบบันี้จะเป็นประโยชนต่์อ

ท่านผูอ่้าน สามารถน�าไปใชใ้นการวนิิจฉยัและรกัษาผูป่้วยโรคทาง

โลหติวทิยาทีอ่ยู่ในความดูแลใหด้ยีิง่ขึ้น และหากท่านมบีทความหรอื

ผลงานวจิยัดา้นโลหติวทิยาทีต่อ้งการแบง่ปนั วารสารโลหติวทิยาและ

เวชศาสตรบ์รกิารโลหติยนิดเีป็นอย่างยิง่ทีจ่ะเป็นสือ่กลางเผยแพร่

องคค์วามรูเ้หลา่นัน้เพือ่ประโยชนแ์ก่ผูป่้วยโรคทางโลหติวทิยาต่อไป
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