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บรรณาธิการแถลง
วารสารฉบับนี้เป็ นฉบับที่ 3 ของปี พ.ศ. 2563 เป็ นเล่มทีเ่ กี่ยวข้อง
กับงานเปลีย่ นอวัยวะเป็ นส่วนใหญ่ ประกอบด้วย บทบรรณาธิการ
เรื่อง Role of non-HLA antibody in kidney transplantation
โดย รองศาสตราจารย์ ดร. แพทย์หญิงดวงตะวัน ธรรมาณิชานนท์
จากภาควิชาพยาธิวทิ ยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวถึงความส�ำคัญของ non-HLA antibody ซึง่ เป็ นปัจจัยหนึ่งทีม่ ผี ลต่อความส�ำเร็จของการปลูกถ่ายไต
ส�ำหรับ นิ พ นธ์ตน้ ฉบับมี 2 เรื่อง เรื่องแรก คื อ ปัจจัยที่สง่
ผลต่อการทดสอบ HLA crossmatch ก่อนการปลูกถ่ายไตจาก
ผูบ้ ริจาคไตสมองตาย โดย คุณกนกวรรณ ชินบดี และคณะ จาก
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ซึง่ เรื่องนี้ได้รบั ความ
อนุเคราะห์แปลบทความเป็นภาษษอังกฤษจากศาสตราจารย์
เกียรติคุ ณ แพทย์หญิงพิม ล เชี่ยวศิลป์ ผูจ้ ดั การระบบคุณภาพ
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เรื่องนี้ได้ศึกษาถึงปัจจัย
ส�ำคัญทีส่ ่งผลต่อการท�ำ HLA crossmatch ซึง่ ประกอบด้วย วิธี
การบรรจุและขนส่งตัวอย่างส่งตรวจของผูบ้ ริจาคไตทีถ่ กู ต้อง รวม
ทัง้ การบริหารจัดการของห้องปฏิบตั กิ ารทีท่ ำ� หน้าทีต่ รวจความเข้า
กันได้ เพื่อ ให้สามารถน�ำไตทีไ่ ด้รบั บริจาคไปให้ผู ป้ ่ วยได้อย่างมี
คุณภาพ และเรื่องทีส่ อง คือ เรื่อง Major histocompatibility
complex class I-related chain A allele mismatching
ในผูป้ ่ วยหลังปลูกถ่ายไตที่มีการปฏิเสธอวัยวะ โดย คุณจิตภินนั ท์
สุนทรนิพทั ธ์ และคณะ จากสาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ คณะบัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่ น ซึง่ ได้ศึกษาถึงความถีข่ องการ
เกิด MICA mismatched ซึง่ อาจน�ำไปสู่การปฏิเสธอวัยวะของ
การปลูกถ่ายไต
นอกจากนี้ มีบทความฟื้ นวิชา เรื่อง Platelet transfusion
refractoriness โดย อาจารย์ ดร. แพทย์หญิงเจนจิรา กิตติวรภัทร
จากภาควิชาเวชศาสตร์การธนาคารเลือด คณะแพทยศาสตร์ศิรริ าช
พยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เป็ นการทบทวนถึงสาเหตุและการแก้ไข
ปัญหาทีเ่ กิดจากการทีผ่ ูป้ ่ วยมีภาวะไม่ตอบสนองต่อการได้รบั เกล็ด
เลือด ซึง่ ท�ำให้มคี วามเสีย่ งจากภาวะเลือดออกทีอ่ าจเป็ นอันตราย
ต่อชีวติ ได้ รวมทัง้ มีบทความพิเศษ 2 เรื่อง เรื่องแรก คือ เรื่อง
การผลิตน�้ ำยาตรวจหมู่โลหิต human monoclonal antibodies
ด้วยวิธี hybridoma technique โดย คุณอุดม ติ่งต้อย จากศูนย์
บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย กล่าวถึงการทีศ่ ูนย์บริการ
โลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย สามารถผลิตน�ำ้ ยาตรวจหมูโ่ ลหิต

ชนิดต่างๆ ทีม่ คี ุณภาพดี ด้วยวิธี hybridoma technique ซึง่ ได้
รับการถ่ายทอดจาก Japanese Red Cross ส�ำหรับใช้ในประเทศ
อย่างพอเพียงและเป็ นการประหยัดงบประมาณของประเทศ และ
เรื่องที่สอง คือ เรื่อง การกลายพันธุข์ องแอนติเจนของหมู่เลือด
MNS โดย คุณวรประภา อภัยกาวี และคุณกัลยา เกิดแก้วงาม จาก
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย กล่าวถึงสาเหตุของการ
กลายพันธุ ์ ซึง่ ท�ำให้เกิดแอนติเจนชนิดต่างๆ ของหมูเ่ ลือดระบบนี้
ส�ำหรับย่อวารสาร คือ เรื่อง Immunotherapy: the good,
the bad, the ugly, and the really ugly โดย คุณสุกญั ญา
ปัญญาศุภกุญช์ จากศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เรื่อง
นี้เกี่ยวข้องกับการใช้ monoclonal immunotherapeutics ในการ
รักษาโรคต่างๆ ซึง่ ยากลุม่ นี้บางชนิดมีผลต่อการทดสอบทาง red
cell serology ท�ำให้เป็ นปัญหาต่อธนาคารเลือดในการจัดเตรียม
โลหิตให้ผูป้ ่ วย และสุดท้ายคือ ถาม-ตอบ เรื่อง ถามปัญหาผูช้ าย
ข้ามเพศ (transgender man) ที่มีการรับฮอร์โมนเทสโตสเตอโรน
จากแพทย์เป็ นประจ�ำ มีจำ� นวนหนึ่ งต้องการบริจาคโลหิต แต่พบว่า
ความเห็นของแพทย์และเภสัชกรในโรงพยาบาลหลายแห่ง รวม
ทัง้ เจ้าหน้าที่สภากาชาดไทยบางคน ยังไม่สามารถให้คำ� ตอบที่ตรง
กันได้ว่าสามารถบริจาคได้หรือไม่ โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ
แพทย์หญิงพิมล เชี่ยวศิลป์ ผูจ้ ดั การระบบคุณภาพ ศูนย์บริการ
โลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เป็ นผูใ้ ห้คำ� ตอบทีถ่ กู ต้อง
คณะบรรณาธิการขอขอบคุณศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์
หญิงพิมล เชี่ยวศิลป์ ทีไ่ ด้ให้ความกรุณาแปลบทความเป็ นภาษา
อังกฤษเป็ นอย่างสูง เพือ่ เป็ นการยกระดับคุณภาพวารสารให้เข้าสู่
มาตรฐานสากล และท�ำให้ผูอ้ ่านได้มโี อกาสอ่านบทความทัง้ สองภาษา
ในเวลาเดียวกัน
คณะผูจ้ ดั ท�ำ วารสารหวังเป็ นอย่างยิง่ ว่า ผูอ้ ่านทุกท่านจะได้
รับความรูแ้ ละประโยชน์จากบทความต่างๆ ในวารสารฉบับนี้ และ
สามารถน�ำไปใช้ในงานบริการโลหิต หากท่านมีบทความหรือเรื่อง
ทีน่ ่าสนใจขอเชิญส่งบทความภาษาอังกฤษหรือภาษาไทย มาได้ท่ี
e-mail: nbcjournal@gmail.com เพือ่ ประโยชน์ต่องานบริการ
โลหิตและผูป้ ่ วย
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บรรณาธิการแถลง
วารสารโลหิ ตวิทยาและเวชศาสตร์บริการโลหิต ฉบับนี้เป็ น
ฉบับที่ 3 ปี 2563 เป็ นฉบับแรกของคณะบรรณาธิการของสมาคม
โลหิตฯ และคณะอนุกรรมการฝ่ ายวารสาร วาระที่ 21 พ.ศ 25632565 ในฉ บับนี้ อาจารย์ บุญชู พงศ์ธนากุล ได้กรุณาเขียน
บทบรรณาธิการเรื่อง Outcome of pediatric patients with
severe aplastic anemia ซึง่ ได้กล่าวถึง แนวทางการรักษาและ
ผลการรักษาโรคไขกระดูกฝ่ อในเด็กเท่าทีม่ ขี อ้ มูลจากการศึกษาใน
ปัจจุบนั นอกจากนัน้ ยังมีบทความฟื้ นวิชา เรื่องภาวะไขกระดูก
ฝ่ อ โดย สุภานัน เลาหสุรโยธิน อีกด้วย
นิพนธ์ตน้ ฉบับ 2 เรื่องในฉบับนี้เรื่องแรกเกี่ยวกับโรคไขกระดูก
ฝ่ อในเด็ก ได้แก่ Clinical outcome of pediatrics patients
with idiopathic severe aplastic anemia in King Chulalongkorn Memorial Hospital โดย อรพรรณ คัตทะจันทร์
และคณะ ซึ่ งรายงานผูป้ ่ วยเด็กจ�ำนวน 30 รายทีร่ บั การรักษาใน
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์โดยได้รบั การรักษาโดยให้ ATG ร่วมกับ
cyclosporine และมีบางรายได้รบั การปลูกถ่ายไขกระดูก อัตรา
การรอดชีวติ ที่ 5 ปี ของผูป้ ่ วยเท่ากับร้อยละ 69.4 โดยมีระยะเวลา
ติดตามอาการเฉลีย่ 3.4 ปี แสดงให้เห็นว่าภาวะนี้ยงั คงเป็ นโรค
ร้ายแรงทีผ่ ลการรักษาในประเทศไทยแม้ในโรงพยาบาลขนาดใหญ่
ก็ยงั ได้ผลไม่น่าพอใจ ส่วนเรื่องทีส่ องเป็ นการศึกษาเรื่อง ต้นทุน
และผลลัพธ์ของระบบการควบคุมโรคธาลัสซีเมียก่อนคลอดของ
โรงพยาบาลเขตภาคเหนื อตอนล่าง โดย นิลวรรณ อยู่ภกั ดี และ
คณะ เป็ นการศึกษาด้านเศรษฐศาสตร์สาธารณสุขทีน่ ่าสนใจโดย
ท�ำการศึกษ า ในผูท้ ม่ี ารับการตรวจคัดกรองธาลัสซีเมียทัง้ หมด
733 คน เป็ นหญิงตัง้ ครรภ์ 384 คน พบว่าค่าใช้จ่ายเฉลีย่ ในการ
ตรวจคัดกรองเท่ากับ 734 บาทต่อคู่สมรสเสีย่ ง 1 คู่ และพบคู่
สมรสทีเ่ สี่ยงต่อการมีบตุ รเป็ นโรคธาลัสซีเมียชนิดรุนแรงถึง 9 คู่
ซึง่ ข้อมูลเหล่านี้จะเป็ นประโยชน์ต่อการวางแผนป้ องกันโรคธาลัสซีเมียในระดับประเทศต่อไป

แม้จะล่วงเข้าสู่ไตรมาสทีส่ ข่ี องปี แล้วและสถานการณ์การระบาด
ของ COVID-19 ในประเทศไทยจะสามารถควบคุมได้แต่การระบาด
ทัว่ โลกยังคงรุนแรง ในฉบับนี้เรามีรายงานผูป้ ่ วย COVID-19 ที่มี
ภาวะลิ่มเลือดอุดตันร่วมกับ Lupus anticoagulant และระดับ
ADAMS13 ต�ำ่ ที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลและตอบสนองดี
ต่อการให้ Intravenous immunoglobulin โดย อาจารย์ วิเชียร
มงคลศรีตระกูล ทีแ่ บ่งปันประสบการณ์การดูแลผูป้ ่ วยกับเรา และ
อาจารย์ สมใจ กาญจนาพงศ์กลุ ยังได้กรุณา ย่อวารสารเรื่อง
ความผิดปกติทางโลหิตวิทยา ชีวเคมี และ ดัชนี ช้ ีวดั ทางชีวภาพ
ที่สมั พันธ์กบั ความรุนแรงละอัตราการตายในผูป้ ่ วย COVID-19
ข้อมูลเหล่านี้ช่วยให้เราสามารถเตรียมตัวรับมือกับ COVID-19
ได้ดขี ้นึ ส�ำหรับรายงานผูป้ ่ วยอีกฉบับ วิทวัส จันทร์ดำ� เนินพงษ์
และคณะ ได้รายงานผูป้ ่ วย 1 รายทีม่ ภี าวะ POEMS Syndrome
Associated with Castleman Disease, Hyaline Vascular
Type ซึง่ เป็ นผูป้ ่ วยทีน่ ่าสนใจเนื่องจากพบเห็นได้นอ้ ยและให้การ
วินิจฉัยได้ยาก
คณะอนุกรรมการวารสารฯ ขอขอบพระคุณผูเ้ ขียนบทความทุก
ท่านทีก่ รุณาส่งบทความมาตีพมิ พ์ในวารสารโลหิตวิทยาและเวชศาสตร์
บริการโลหิต และจะพยายามเพิม่ คุณภาพของวารสารให้ดยี ง่ิ ขึ้น
เพือ่ เป็ นแหล่งรวมความรูด้ า้ นโลหิตวิทยาของประเทศไทย และหวัง
ว่าสมาชิกสมาคมโลหิตวิทยาและผูส้ นใจทุกท่านจะได้ประโยชน์จาก
วารสารฉบับนี้ตามสมควร
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