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วารสารโลหติวทิยาและเวชศาสตรบ์รกิารโลหติ  ปีที ่30  ฉบบั ที ่3  กรกฎาคม-กนัยายน 2563

วารสารฉบบันี้ เป็นฉบบัที ่3 ของปี พ.ศ. 2563 เป็นเลม่ทีเ่กี่ยวขอ้ง

กบังานเปลีย่นอวยัวะเป็นส่วนใหญ่ ประกอบดว้ย บทบรรณาธกิาร 

เรื่อง Role of non-HLA antibody in kidney transplantation 

โดย รองศาสตราจารย ์ดร. แพทยห์ญงิดวงตะวนั ธรรมาณิชานนท์

จากภาควชิาพยาธวิทิยา คณะแพทยศาสตรโ์รงพยาบาลรามาธบิด ี

มหาวทิยาลยัมหดิล  กลา่วถงึความส�าคญัของ non-HLA anti-

body ซึง่เป็นปจัจยัหนึ่งทีม่ผีลต่อความส�าเรจ็ของการปลูกถา่ยไต

ส�าหร ับนิพนธต์น้ฉบบัม ี2 เรื่อง  เรื่องแรก คือ ปจัจยัที่สง่

ผลต่อการทดสอบ HLA crossmatch กอ่นการปลูกถา่ยไตจาก

ผูบ้รจิาคไตสมองตาย โดย คุณกนกวรรณ ชนิบด ีและคณะ จาก

ศูนยบ์ริการโลหติแห่งชาต ิสภากาชาดไทย ซึง่เรื่องน้ีไดร้บัความ

เกยีรติคุณ แพทยห์ญงิพมิล เชี่ยวศิลป์ ผูจ้ดัการระบบคุณภาพ 

ศูนยบ์รกิารโลหติแห่งชาต ิสภากาชาดไทย เรื่องนี้ไดศึ้กษาถงึปจัจยั

ส�าคญัทีส่่งผลต่อการท�า HLA crossmatch ซึง่ประกอบดว้ย วธิี

การบรรจแุละขนส่งตวัอย่างส่งตรวจของผูบ้รจิาคไตทีถ่กูตอ้ง รวม

ท ัง้การบรหิารจดัการของหอ้งปฏบิตักิารทีท่ �าหนา้ทีต่รวจความเขา้

กนัได ้เพื่อใหส้ามารถน�าไตทีไ่ดร้บับรจิาคไปใหผู้ป่้วยไดอ้ย่างมี

คุณภาพ  และเรื่องทีส่อง คอื เรื่อง Major histocompatibility 

complex class I-related chain A allele mismatching 

ในผูป่้วยหลงัปลูกถา่ยไตที่มีการปฏเิสธอวยัวะ โดย คุณจติภนินัท ์

สุนทรนิพทัธ ์และคณะ จากสาขาวชิาชวีเวชศาสตร ์คณะบณัฑติ

วทิยาลยั มหาวทิยาลยัขอนแก่น ซึง่ไดศึ้กษาถงึความถีข่องการ

เกดิ MICA mismatched ซึง่อาจน�าไปสู่การปฏเิสธอวยัวะของ

การปลูกถา่ยไต 

นอกจากนี้  มีบทความฟ้ืนวชิา เรื่อง Platelet transfusion 

refractoriness โดย อาจารย ์ดร. แพทยห์ญงิเจนจริา กติตวิรภทัร  

จากภาควชิาเวชศาสตรก์ารธนาคารเลอืด คณะแพทยศาสตรศิ์รริาช

พยาบาล มหาวทิยาลยัมหดิล เป็นการทบทวนถงึสาเหตแุละการแกไ้ข

ปญัหาทีเ่กดิจากการทีผู่ป่้วยมภีาวะไมต่อบสนองต่อการไดร้บัเกลด็

เลอืด ซึง่ท �าใหม้คีวามเสีย่งจากภาวะเลอืดออกทีอ่าจเป็นอนัตราย

ต่อชวีติได ้ รวมท ัง้มบีทความพเิศษ 2 เรื่อง เรื่องแรก คอื เรื่อง 

การผลติน�้ายาตรวจหมู่โลหติ human monoclonal antibodies 

ดว้ยวธิ ีhybridoma technique โดย คุณอดุม  ติ่งตอ้ย จากศูนย์

บรกิารโลหิตแห่งชาต ิสภากาชาดไทย กลา่วถงึการทีศู่นยบ์รกิาร

โลหติแห่งชาต ิสภากาชาดไทย สามารถผลติน�า้ยาตรวจหมูโ่ลหติ

ชนิดต่างๆ ทีม่คีุณภาพด ีดว้ยวธิ ีhybridoma technique ซึง่ได ้

รบัการถา่ยทอดจาก Japanese Red Cross ส�าหรบัใชใ้นประเทศ

อย่างพอเพยีงและเป็นการประหยดังบประมาณของประเทศ  และ 

เรื่องที่สอง คอื เรื่อง การกลายพนัธุข์องแอนตเิจนของหมู่เลอืด 

MNS โดย คุณวรประภา อภยักาว ีและคุณกลัยา เกดิแกว้งาม จาก

ศูนยบ์รกิารโลหติแห่งชาต ิสภากาชาดไทย กลา่วถงึสาเหตขุองการ 

กลายพนัธุ ์ซึง่ท �าใหเ้กดิแอนตเิจนชนิดต่างๆ ของหมูเ่ลอืดระบบนี้

ส �าหรบัย่อวารสาร คอื เรื่อง Immunotherapy: the good, 

the bad, the ugly, and the really ugly โดย คุณสุกญัญา 

ปญัญาศุภกญุช ์จากศูนยบ์รกิารโลหติแห่งชาต ิสภากาชาดไทย  เรื่อง

นี้ เกี่ยวขอ้งกบัการใช ้monoclonal immunotherapeutics ในการ

รกัษาโรคต่างๆ ซึง่ยากลุม่นี้บางชนิดมผีลต่อการทดสอบทาง red 

cell serology ท�าใหเ้ป็นปญัหาต่อธนาคารเลอืดในการจดัเตรยีม

โลหติใหผู้ป่้วย   และสุดทา้ยคอื ถาม-ตอบ เรื่อง ถามปญัหาผูช้าย

ขา้มเพศ (transgender man) ที่มีการรบัฮอรโ์มนเทสโตสเตอโรน

จากแพทยเ์ป็นประจ�า มีจ�านวนหน่ึงตอ้งการบรจิาคโลหติ แต่พบว่า 

ความเหน็ของแพทยแ์ละเภสชักรในโรงพยาบาลหลายแหง่ รวม

ทัง้เจา้หนา้ที่สภากาชาดไทยบางคน ยงัไม่สามารถใหค้�าตอบที่ตรง

กนัไดว้่าสามารถบรจิาคไดห้รอืไม่  โดย ศาสตราจารยเ์กยีรตคิุณ 

แพทยห์ญิงพมิล เชี่ยวศิลป์ ผูจ้ดัการระบบคุณภาพ ศูนยบ์รกิาร

โลหติแห่งชาต ิสภากาชาดไทย เป็นผูใ้หค้�าตอบทีถ่กูตอ้ง

คณะบรรณาธกิารขอขอบคุณศาสตราจารยเ์กยีรตคิุณ แพทย์

หญงิพมิล เชี่ยวศิลป์ ทีไ่ดใ้หค้วามกรุณาแปลบทความเป็นภาษา

องักฤษเป็นอย่างสูง เพือ่เป็นการยกระดบัคุณภาพวารสารใหเ้ขา้สู่

มาตรฐานสากล และท�าใหผู้อ่้านไดม้โีอกาสอ่านบทความท ัง้สองภาษา

ในเวลาเดยีวกนั  

คณะผูจ้ดัท�าวารสารหวงัเป็นอย่างยิง่วา่ ผูอ่้านทกุท่านจะได ้

รบัความรูแ้ละประโยชนจ์ากบทความต่างๆ ในวารสารฉบบันี้ และ

สามารถน�าไปใชใ้นงานบรกิารโลหติ หากท่านมบีทความหรอืเรื่อง

ทีน่่าสนใจขอเชญิส่งบทความภาษาองักฤษหรอืภาษาไทย มาไดท้ี ่
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วารสารโลหิ ตวทิยาและเวชศาสตรบ์รกิารโลหติ ฉบบันี้ เป็น 

ฉบบัที ่3 ปี 2563 เป็นฉบบัแรกของคณะบรรณาธกิารของสมาคม 

โลหติฯ และคณะอนุกรรมการฝ่ายวารสาร วาระที ่21 พ.ศ 2563-

2565  ในฉ บบันี้ อาจารย ์ บญุชู พงศธ์นากลุ ไดก้รุณาเขยีน

บทบรรณาธิการเรื่อง Outcome of pediatric patients with 

severe aplastic anemia ซึง่ไดก้ลา่วถงึ แนวทางการรกัษาและ

ผลการรกัษาโรคไขกระดูกฝ่อในเดก็เท่าทีม่ขีอ้มลูจากการศึกษาใน

ปจัจบุนั   นอกจากนัน้ยงัมบีทความฟ้ืนวชิา เรื่องภาวะไขกระดูก

ฝ่อ โดย สุภานนั เลาหสุรโยธนิ  อกีดว้ย 

นิพนธต์น้ฉบบั 2 เรื่องในฉบบันี้ เรื่องแรกเกี่ยวกบัโรคไขกระดูก

ฝ่อในเดก็ไดแ้ก่ Clinical outcome of pediatrics patients 

with idiopathic severe aplastic anemia in King Chu-

lalongkorn Memorial Hospital โดย อรพรรณ คตัทะจนัทร ์

และคณะ ซึ่งรายงานผูป่้วยเดก็จ�านวน 30 รายทีร่บัการรกัษาใน

โรงพยาบาลจฬุาลงกรณโ์ดยไดร้บัการรกัษาโดยให ้ATG ร่วมกบั 

cyclosporine และมบีางรายไดร้บัการปลูกถา่ยไขกระดูก อตัรา

การรอดชวีติที ่5 ปีของผูป่้วยเท่ากบัรอ้ยละ 69.4 โดยมรีะยะเวลา

ตดิตามอาการเฉลีย่ 3.4 ปี แสดงใหเ้หน็วา่ภาวะนี้ยงัคงเป็นโรค

รา้ยแรงทีผ่ลการรกัษาในประเทศไทยแมใ้นโรงพยาบาลขนาดใหญ่

กย็งัไดผ้ลไมน่่าพอใจ   ส่วนเรื่องทีส่องเป็นการศึกษาเรื่อง ตน้ทนุ

และผลลพัธข์องระบบการควบคมุโรคธาลสัซีเมียกอ่นคลอดของ

โรงพยาบาลเขตภาคเหนือตอนลา่ง โดย นิลวรรณ อยู่ภกัด ีและ

คณะ เป็นการศึกษาดา้นเศรษฐศาสตรส์าธารณสุขทีน่่าสนใจโดย

ท�าการศึกษ า ในผูท้ีม่ารบัการตรวจคดักรองธาลสัซเีมยีท ัง้หมด  

733 คน เป็นหญงิตัง้ครรภ ์384 คน พบวา่ค่าใชจ่้ายเฉลีย่ในการ

ตรวจคดักรองเท่ากบั 734 บาทต่อคู่สมรสเสีย่ง 1 คู่ และพบคู่

สมรสทีเ่สี่ยงต่อการมบีตุรเป็นโรคธาลสัซเีมยีชนิดรุนแรงถงึ 9 คู่ 

ซึง่ขอ้มลูเหลา่นี้จะเป็นประโยชนต่์อการวางแผนป้องกนัโรคธาลสั- 

ซเีมยีในระดบัประเทศต่อไป

แมจ้ะลว่งเขา้สู่ไตรมาสทีส่ีข่องปีแลว้และสถานการณก์ารระบาด

ของ COVID-19 ในประเทศไทยจะสามารถควบคุมไดแ้ต่การระบาด

ท ัว่โลกยงัคงรุนแรง ในฉบบันี้ เรามรีายงานผูป่้วย COVID-19 ที่มี

ภาวะลิ่มเลอืดอดุตนัรว่มกบั Lupus anticoagulant และระดบั 

ADAMS13 ต�า่ ที่เขา้รบัการรกัษาในโรงพยาบาลและตอบสนองดี

ต่อการให ้Intravenous immunoglobulin โดย อาจารย ์วเิชยีร 

มงคลศรตีระกูล ทีแ่บง่ปนัประสบการณก์ารดูแลผูป่้วยกบัเรา และ 

อาจารย ์ สมใจ  กาญจนาพงศก์ลุ ยงัไดก้รุณา ย่อวารสารเรื่อง 

ความผิดปกตทิางโลหติวทิยา ชีวเคมี และ ดชันีช้ีวดัทางชีวภาพ

ที่สมัพนัธก์บัความรุนแรงละอตัราการตายในผูป่้วย COVID-19 

ขอ้มลูเหลา่นี้ ช่วยใหเ้ราสามารถเตรยีมตวัรบัมอืกบั COVID-19 

ไดด้ขีึ้น  ส�าหรบัรายงานผูป่้วยอกีฉบบั วทิวสั จนัทรด์ �าเนินพงษ ์

และคณะ ไดร้ายงานผูป่้วย 1 รายทีม่ภีาวะ POEMS Syndrome 

Associated with Castleman Disease, Hyaline Vascular 

Type ซึง่เป็นผูป่้วยทีน่่าสนใจเนื่องจากพบเหน็ไดน้อ้ยและใหก้าร

วนิิจฉยัไดย้าก

คณะอนุกรรมการวารสารฯ ขอขอบพระคุณผูเ้ขยีนบทความทกุ

ท่านทีก่รุณาส่งบทความมาตพีมิพใ์นวารสารโลหติวทิยาและเวชศาสตร์

บรกิารโลหติ  และจะพยายามเพิม่คุณภาพของวารสารใหด้ยีิง่ขึ้น

เพือ่เป็นแหลง่รวมความรูด้า้นโลหติวทิยาของประเทศไทย และหวงั

วา่สมาชกิสมาคมโลหติวทิยาและผูส้นใจทกุท่านจะไดป้ระโยชนจ์าก

วารสารฉบบันี้ตามสมควร
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