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วารสารฉบบันี้ เป็นฉบบัที ่2 ของปี พ.ศ. 2563 มเีรื่องทีน่่าสนใจ

หลายเรื่องประกอบดว้ย บทบรรณาธกิาร เรื่อง Significance of 

determining ABO antibody titers in transfusion and 

transplantation โดย ศาสตราจารยพ์เิศษ พลตรีหญิง ดร. 

ออ้ยทพิย ์ณ ถลาง จากบณัฑติศึกษา คณะสหเวชศาสตร ์มหาวทิยาลยั

ธรรมศาสตร์

ส �าหรบันิพนธต์น้ฉบบัม ี4 เรื่อง  เรื่องแรก คอื เรื่อง การเตรยีม

เซลลเ์ม็ดเลอืดแดงส�าหรบัตรวจหมู่โลหติดว้ยเครื่องตรวจวเิคราะห ์

หมู่โลหิ ตอตัโนมตั ิQwalys 3 โดย คุณวชริาภรณ ์ยนตว์เิศษ 

และคณะ จากภาคบรกิารโลหติแห่งชาตทิี ่8 จงัหวดันครสวรรค ์

สภากาชาด ไทย ไดศึ้กษาวธิกีารเตรยีมเซลลเ์มด็เลอืดแดงใชเ้อง 

แทนการส ัง่ซื้อจากต่างประเทศ เป็นการแกป้ญัหาเฉพาะหนา้หาก

มกีารขาดแคลน  เรื่องทีส่อง คอื เรื่อง การประเมินคณุภาพของ 

Pooled leukocyte poor platelet concentrates ที่เตรยีมดว้ย

พลาสมาผสมกบั platelet additive solution (PAS-C) ในสดัสว่น 

ที่แตก  โดย คุณพจิติรา บญุกล ัน่ และคุณสุเพญ็วรรณ 

กติทิรพัยก์าญจนา จากศูนยบ์รกิารโลหติแห่งชาต ิสภากาชาดไทย 

เป็นการศึกษาหาสดัส่วนของ PAS-C ต่อพลาสมา เพือ่ใหไ้ด ้LPPC 

ทีม่คีุณภาพดเีป็นประโยชนต่์อผูป่้วย ลดการเกดิ allergic reac-

tion และท�าใหไ้ดพ้ลาสมาเพิม่ขึ้นสามารถใหผู้ป่้วย รวมท ัง้การน�า

ไปท�า plasma fractionation เรื่องทีส่าม คอื เรื่อง การศึกษา

เปรยีบเทียบการตรวจหาความแรงของ ABO antibodies ดว้ย

วธิหีลอดทดลองมาตรฐานและเครื่องตรวจวเิคราะหอ์ตัโนมตัดิว้ย 

วธิ ีcolumn agglutination technique โดย คุณสุนิสา อน้ปนัส ์

และคณะ จากฝ่ายธนาคารเลอืด โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ ์สภากาชาด 

ไทย ซึง่เรื่องนี้ไดร้บัความอนุเคราะหแ์ปลบทความเป็นภาษาองักฤษ

จากศาสตราจารยเ์กยีรตคิุณ แพทยห์ญงิพมิล เชี่ยวศิลป์ ผูจ้ดัการ

ระบบคุณภาพ ศูนยบ์รกิารโลหติแห่งชาต ิสภากาชาดไทย การหาความ

แรงดงักลา่ว มคีวามส�าคญัมากในหลายกรณี โดยเฉพาะอย่างยิง่

ในการปลูกถ่ ายไตขา้มหมูเ่ลอืด  และเรื่องทีส่ี ่คอื เรื่อง อาการ

การธนาคารเลอืด คณะแพทยศาสตรศิ์รริาชพยาบาล มหาวทิยาลยั

มหดิล เป็นเรื่องการใชร้ะบบเฝ้าระวงัผูบ้รจิาคเลอืดท�าใหพ้บอาการ

ผดิปกตไิดเ้รว็ สามารถใหก้ารดูแลไดอ้ย่างทนัท ีซึง่มผีลกระทบต่อ

การกลบัมาบรจิาคเลอืดซ�า้

นอกจากนี้มรีายงานผูป่้วย เรื่อง Anti-Lea IgG in a pregnant  

เวชศาสตรก์ารธนาคารเลอืด คณะแพทยศาสตรศิ์รริาชพยาบาล 

มหาวทิยาลยัมหดิล ซึง่เป็นรายงานแรกทีพ่บ ant-Leaชนิด IgG 

ในหญงิตัง้ครรภ ์โดยทีส่่วนใหญ่มกัเป็นชนิด IgM จงึอาจมคีวาม

ส�าคญัทางคลินิกได ้ ส�าหรบัย่อวารสาร คอื เรื่อง It’s time to 

phase out “serologic weak D phenotype” and resolve D 

types with RHD genotyping including weak D type 4 โดย 

ดร.ใจรกั ทองบศุย ์จากศูนยบ์รกิารโลหติแห่งชาต ิสภากาชาดไทย  

ซึง่การท�า RHD genotyping จะมผีลท�าใหล้ดการจดัหา การให ้

เลอืด Rh negative  รวมท ัง้การให ้RhIG แก่ผูป่้วยโดยไมจ่�าเป็น

ทา้ยนี้คณะบรรณาธกิารขอขอบคุณ ศาสตราจารยเ์กยีรตคิุณ 

 เชี่ยวศิลป์ ทีไ่ดใ้หค้วามกรุณาแปลบทความเป็น 

ภาษาองักฤษ เพือ่เป็นการยกระดบัคุณภาพวารสารใหเ้ขา้สู่มาตรฐาน

สากล และท�าใหผู้อ่้านไดม้โีอกาสอ่านบทความท ัง้สองภาษาในเวลา

เดยีวกนั  

รบัความรูแ้ละประโยชนจ์ากบทความต่างๆ ในวารสารฉบบันี้ และ

สามารถน�าไปใชใ้นงานบรกิารโลหติ หากท่านมบีทความหรอืเรื่อง

ทีน่่าสนใจขอเชญิส่งบทความภาษาองักฤษหรอืภาษาไทย มาไดท้ี ่

e-mail: nbcjournal@gmail.com เพือ่ประโยชนต่์องานบรกิาร

โลหติและผูป่้วยต่อไป

ศศิธร  เพชรจนัทร

บรรณาธกิาร

บรรณาธกิารแถลง

หน้ามืดเป็นลมในผู้บริจาคเลือดและผลต่อการกลับมาบริจาค

เลอืดซ�้า โดย คุณอ�าพร วงศภ์ทัรนนท ์ จากภาควชิาเวชศาสตร์

คณะผูจ้ดัท�าวารสารหวงัเป็นอย่างยิง่วา่ ผูอ่้านทกุท่านจะได ้

woman โดย คุณกนัยาพร  สุขสอาด และคณะ จากภาควชิา

แพทย์หญิงพิมล

ต่างกัน
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วารสารโลหติวทิยาและเวชศาสตรบ์ริการโลหติฉบบัน้ี เป็น

ฉบบัที ่2 ปี 2563 ซึง่เป็นฉบบัสุดทา้ยของคณะบรรณาธกิารของ 

สมาคมโลหติฯ และคณะอนุกรรมการฝ่ายวารสาร วาระที ่20 พ.ศ. 

2561-2563  ในฉบบันี้ เราไดร้บัความอนุเคราะห ์บทบรรณาธกิาร

เรื่อง ธาลสัซีเมียและโควดิ-19 (Thalassemia and COVID-19) 

โดย อ. พญ.จติตมิา ศิรจิรีะชยั ไดก้ลา่วถงึ รายงานการตดิเชื้อ 

โควดิ-19 ในผูป่้วยโรคธาลสัซเีมยีจากอติาล ี มจี �านวนผูป่้วยโรค 

ธาลสัซเีมยีท ัง้หมด 11 รายทีม่กีารตดิเชื้อ COVID-19 10 ราย

เป็นกลุม่ทีต่อ้งไดร้บัเลอืดสม�า่เสมอ (TDT) เป็นผูป่้วยทีต่ดัมา้ม 

8 ราย ผูป่้วย 3 รายทีม่กีารตดิเชื้อโดยไมแ่สดงอาการทางระบบ

ทางเดนิหายใจ มผูีป่้วย 6 รายทีต่อ้งนอนรกัษาตวัในโรงพยาบาล 

อย่างไรกต็ามไมม่ผูีป่้วยทีม่ภีาวะหายใจลม้เหลว ผูป่้วยส่วนใหญ่ไม่

ไดร้บัเลอืดมากขึ้นกวา่ปกต ิผูน้ิพนธใ์หข้อ้แนะน�าดงันี้ การดูแลผู ้

ป่วยธาลสัซเีมยีในช่วงทีม่กีารแพร่ระบาดของเชื้อโควดิ-19 ทีส่ �าคญั

ทีสุ่ดคอืการป้องกนัการตดิเชื้อ ผูป่้วยควรไดร้บัค�าแนะน�าถงึการ

ป้องกนัตวัเองอย่างเคร่งครดั ในฉบบันี้มนีิพนธต์น้ฉบบัทีน่่าสนใจ 

3 เรื่อง เรื่องเกี่ยวกบัโรคธาลาสซเีมยี 2 เรื่อง เรื่องแรกไดแ้ก่เรื่อง 

Outcomes from adjusting the diagnostic criterion for 

beta-thalassemia carrier status using hemoglobin A
2
 

level more than 3.5% from a beta-thalassemia prenatal 

control program in lower northern Thailand โดย พญ. 

สวชิญาพร เจมินิ่ม และคณะ การวจิยันี้ ศึกษาคู่สามภีรรยาทีส่่งตรวจ

เพือ่ก�าหนดคู่เสีย่งของ beta-thalassemia ท ัง้สิ้น 7,110 คู่ พบผู ้

ทีเ่ป็นพาหะของ beta-thalassemia ทีม่สีดัส่วนของของ Hb A
2
 

อยู่ในช่วงรอ้ยละ 3.6-3.9 จ�านวน 41 ราย ตรวจพบ beta-globin 

mutation 7 ราย คดิเป็นรอ้ยละ 17.1 การปรบัเกณฑก์ารวนิิจฉยั

ดงักลา่วท�าใหม้คู่ีเสีย่งของ beta-thalassemia เพิม่ขึ้น 26 คู่ จาก

เดมิ 262 คู่ คดิเป็นภาระงานทีเ่พิม่ขึ้นรอ้ยละ 9.9 ยนืยนัการวนิิจฉยั

คู่เสีย่งจากการพบ beta-globin mutation จ�านวน 4 คู่ คดิเป็น

คู่เสีย่งจรงิทีเ่พิม่ขึ้นรอ้ยละ 1.5 ภาระงานทีเ่กดิจากผลบวกลวงที่

เพิม่ขึ้นจากการปรบัเกณฑว์นิิจฉยัดงักลา่วดูไมม่ากนกัเมือ่เทยีบกบั

จ�านวนคู่เสีย่ง beta-thalassemia ทีต่รวจพบท ัง้หมด โดยพบคู่

เสีย่งจรงิเพิม่ขึ้น จงึนบัเป็นการลงทนุทีคุ่ม้ค่า นิพนธต์น้ฉบบัเรื่องที ่

สอง Correlation of hematologic parameters and mole 

cular characterization of thalassemia: Phramongkutklao 

Hospital Experiences โดย พญ. ปณุยนุช จนิดาธรรมานุสาร 

และคณะ โดยเป็นการศึกษาถงึความชกุของโรคโลหติจางธาลสั

ซเีมยีและความสมัพนัธร์ะหวา่งพารามเิตอรท์างโลหติวทิยา รวม

ถงึการตรวจแยกชนิดของฮโีมโกลบนิ และลกัษณะทางอณูพนัธุ- 

ศาสตรท์ ัง้ยนีแอลฟ่าและเบตา้โกลบนิในผูป่้วยจ�านวน 400 ราย พบ

ฮโีมโกลบนิในรูปแบบ A
2
A 229 ราย คดิเป็นรอ้ยละ 57.3 การขาด

หายไปของแอลฟ่าโกลบนิชนิดที ่1 พบในผูป่้วย 27 ราย (รอ้ยละ 

6.8) และพบการขาดหายไปของแอลฟ่าโกลบนิชนิดที ่2 พบในผู ้

ป่วย 37 ราย (รอ้ยละ 9.3) ผูป่้วยจ�านวน 12 ราย (รอ้ยละ 3) ที่

ตรวจแยกชนิดของฮโีมโกลบนิ ฮโีมโกลบนิเป็นรูปแบบ A
2
A แต่ม ี

ปรมิาณฮโีมโกลบนิชนิด A
2 
มากกวา่รอ้ยละ 3.5 ไดศึ้กษาถงึการก

ลายพนัธุข์องเบตา้โกลบนิยนี พบการกลายพนัธุท์ีต่ �าแหน่ง codon 

41/42 (รอ้ยละ 1.5) codon 17 (รอ้ยละ 0.8) nt-28 (รอ้ยละ 0.5) 

และ IVSI-I ร่วมกบั heterozygous alpha-thal 1 deletion ชนิด 

SEA type (รอ้ยละ 0.3) พบพาหะธาลสัซเีมยีชนิดฮโีมโกลบนิอ ี

127 ราย (รอ้ยละ 31.8) และผูป่้วยชนิด homozygous Hb E อกี

จ�านวน 20 ราย (รอ้ยละ 5) การศึกษานี้พบความชกุของพาหะและ

ผูป่้วยโรคโลหติจางธาลสัซเีมยีมากถงึรอ้ยละ 62  นิพนธต์น้ฉบบั

เรื่องทีส่าม The hematological parameters assessment of 

migrant workers from Lao PDR, Cambodia and Myan-

mar โดย กาญจนา โถมนาการ และคณะ ไดป้ระเมนิภาวะโลหติ

จางในแรงงานต่างดา้ว 3 ประเทศคอื ลาว กมัพชูา และพมา่ทีม่า

ท�างานในจงัหวดัขอนแก่น 499 ราย พบวา่มคีวามผดิปกตทิีม่ภีาวะ

โลหติจาง 39 รายคดิเป็นรอ้ยละ 7.8 ค่าเฉลีย่ของ Hb เท่ากบั 10.7 

± 1.04 g/dL ในส่วนของค่าเมด็เลอืดขาว และเกลด็เลอืด มค่ีา

อยู่ในเกณฑป์กต ิส่วนของค่า MCV, MCH และ MCHC มค่ีา

ต�า่กวา่เกณฑป์กตเิลก็นอ้ย การศึกษาคร ัง้นี้ ช่วยบง่ชี้ภาวะโลหติจาง

ในแรงงานต่างดา้วและขอ้มลูสามารถน�าไปใชใ้นการบรหิารจดัการ

ทางสุขภาพในแรงงานต่างดา้วต่อไป

นอกจากนิพนธต์น้ฉบบัยงัมบีทความพเิศษเกี่ยวกบั Hema-

tologic issues in COVID-19 โดย พญ. ดารนิทร ์ซอโสตถกิลุ 

ซึ่งเป็นบทความที่น่าสนใจมากในบทความน้ีไดบ้รรยายถงึภาวะ

การเกดิลิม่เลอืดอดุตนั ในผูป่้วยทีต่ดิเชื้อ โควดิ-19 เช่น deep 

vein thrombosis, disseminated intravascular coagulation; 

DIC ไดก้ลา่วถงึอบุตักิารณเ์กดิ กลไกการเกดิ รวมถงึการรกัษา

บรรณาธกิารแถลง
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ลิม่เลอืดอดุตนั  บทความฟ้ืนวชิาในฉบบันี้ เรื่อง Pre-operative 

management of periodontal procedures for bleeding 

disorders โดย นพ. ภมูนิทร ์ฉวพีศิาล เป็นบทความทีด่ใีนการดูแล

ผูป่้วยทีม่ปีญัหาเลอืดออกงา่ยทีต่อ้งไปท�าหตัถการทางทนัตกรรม 

ในฉบบันี้มรีายงานผูป่้วยทีน่่าสนใจสองราย ไดแ้ก่ A pregnant 

woman with hypereosinophilia and a neuroendocrine 

tumor โดย พญ.ธรีนิทร ์ลาน�า้เทีย่ง และคณะ  รายงานผูป่้วยอกี

ฉบบัเป็นรายงานผูป่้วยเดก็ เรื่องโรคมะเรง็ต่อมน�้าเหลอืงฮอดจ-์ 

กนิที่มาดว้ยกลุม่อาการเนโฟรตกิและน้ิวปุ้ ม โดย นพ. ภมูนิทร ์

ฉวพีศิาล และคณะ

คณะอนุกรรมการวารสารฯ หวงัวา่สมาชกิสมาคมโลหติวทิยา

และผูส้นใจทกุท่าน จะไดป้ระโยชนจ์ากวารสารฉบบันี้

จนัทราภา  ศรีสวสัด์ิ

บรรณาธกิาร




