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วารสารโลหติวทิยาและเวชศาสตรบ์รกิารโลหติ  ปีที ่31  ฉบบั ที ่3  กรกฎาคม-กนัยายน 2564

วารสารฉบบันี้ เป็นฉบบัที ่3 ของปี พ.ศ. 2564 เป็นเลม่ทีเ่กี่ยวขอ้ง

กบังานเปลีย่นอวยัวะเป็นส่วนใหญ่ประกอบดว้ย บทบรรณาธกิาร 

เรื่อง HLA and COVID-19 โดย รองศาสตราจารย ์ดร. แพทย์

หญงิดวงตะวนั ธรรมาณิชานนท ์จากภาควชิาพยาธวิทิยา คณะ

แพทยศาสตรโ์รงพยาบาลรามาธบิด ีมหาวทิยาลยัมหดิล  กลา่ว

ถงึ ความสมัพนัธร์ะหวา่ง HLA บางอลัลลีกบัการตดิเชื้อ SARS-

CoV-2 และความรุนแรงของโรคทีแ่ตกต่างกนั

ส�าหรบันิพนธต์น้ฉบบัม ี4 เรื่อง  เรื่องแรก คอื Effect of 

turbid plasma and biochemical levels on ABO blood 

group testing by an image-based automated analyzer 

โดย คุณวชริาภรณ ์ยนตว์เิศษ และคณะ จากภาควชิาเทคนิคการ

แพทย ์คณะสหเวชศาสตร ์มหาวทิยาลยันเรศวร  จากการศึกษา

พบวา่ การตรวจหมูเ่ลอืด ABO ในพลาสมาทีม่คีวามขุน่จากการมี

ไขมนัสูงดว้ยเครื่องอตัโนมตัทิีอ่่านผลดว้ยภาพ อาจเกดิความผดิ

พลาดได ้จงึควรปฏเิสธสิง่ส่งตรวจจากการประเมนิความขุน่ก่อน  

เรื่องทีส่อง คอื เรื่อง Human neutrophil antigen-3 allele 

mismatching among kidney transplant patients with 

rejection  โดย Pyae Mon Kyaw และคณะ  จากคณะเทคนิค

การแพทย์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น ในการศึกษาพบวา่ ถงึแมว้า่

มโีอกาสพบ HNA-3 incompatibility ในผูป่้วยทีเ่ปลีย่นไตได ้

มาก แต่ไมพ่บ HNA-3a antibody ในผูป่้วยกลุม่นี้ เลย แสดงวา่ 

แอนตบิอดชีนิดนี้มคีวามส�าคญันอ้ยในดา้นการท�าใหเ้กดิ kidney 

transplant rejection  เรื่องทีส่าม คอื เรื่อง External proficiency 

testing in HLA typing for kidney transplantation in 

Thailand from 2009 to 2020  โดย คุณดวงใจ คุขนุทด และ

รวบรวมขอ้มลูในช่วงเวลาดงักลา่วแสดงใหเ้หน็วา่ การเขา้ร่วมใน

โครงการนี้มปีระโยชนใ์นการประเมนิประสทิธภิาพและการปรบัปรุง

ของหอ้งปฏบิตัิการ ท�าใหไ้ดผ้ลการตรวจทีแ่มน่ย�าและน่าเชื่อถอื 

ซึง่เป็นประโยชนต่์อผูป่้วย  และเรื่องทีส่ี ่ คอื เรื่อง การพฒันา 

in-house real-time polymerase chain reaction ส�าหรบั

การตรวจ HLA-B locus โดย คุณจริาภรณ ์ ประเสรฐิสงัข ์ และ

คณะ  จากภาควชิาเวชศาสตรก์ารธนาคารเลอืด คณะแพทยศาสตร์

ศิรริาชพยาบาล มหาวทิยาลยัมหดิล ซึง่แสดงใหเ้หน็วา่ ชดุการตรวจ 

HLA typing ส�าหรบั HLA-B locus ทีพ่ฒันาขึ้นเองใหผ้ลทีถ่กู

ตอ้งและรวดเรว็ รวมท ัง้มตีน้ทนุต�า่กวา่ชดุทดสอบของต่างประเทศ

นอกจากน้ี ป่วยเรื่อง แอนติบอดีต่อ High- 

incidence antigen : anti-Ge2 ที่หายากในผูป่้วยไทย โดย 

คุณจริาภรณ ์จนัทอกัษร และคณะ  จากศูนยบ์รกิารโลหติแห่งชาต ิ

สภากาชาดไทย ไดร้ายงานถงึวธิกีารตรวจหาชนิดของแอนตบิอดทีี่

หายากและแนวทางการจดัหาโลหติใหผู้ป่้วย   ส�าหรบัย่อวารสาร 

คอื เรื่อง HLA-DRB1 molecules and the presentation of  

anchor peptides from RhD, RhCE, and KEL proteins 

โดย นายแพทยอ์ภวิรรษ ตยิะพรรณ จากสาขาวชิาเวชศาสตรบ์รกิาร

โลหติ ภาควชิาพยาธวิทิยา คณะแพทยศาสตรโ์รงพยาบาลรามาธบิด ี

มหาวทิยาลยัมหดิล 

คณะผูจ้ดัท�าวารสารหวงัเป็นอย่างยิง่วา่ ผูอ่้านทกุท่านจะไดร้บั 

ความรูแ้ละประโยชนจ์ากบทความต่างๆ ในวารสารฉบบัน้ี  และ

สามารถน�าไปใชใ้นงานบรกิารโลหติ หากท่านมบีทความหรอืเรื่อง

ทีน่่าสนใจขอเชญิส่งบทความภาษาองักฤษหรอืภาษาไทย มาไดท้ี ่
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ท่ามกลางสถานการณว์กิฤตขิองประเทศเกี่ยวกบัการระบาดของ

ไวรสัโควดิ-19 ซึง่หลายฝ่ายต่างร่วมมอืกนัรบัมอือย่างแขง็ขนั ท ัง้

ดา้นการรกัษาพยาบาล การเร่งฉีดวคัซนี การตรวจคดักรองผูป่้วย 

และการบรหิารจดัการอืน่ๆ บคุลากรทางการแพทยท์กุสาขา และ

ทุกระดบัต่างเหน็ดเหน่ือยและอ่อนลา้แต่ก็ยงัคงมกี�าลงัใจที่เขม้

แขง็และปฎบิตัหินา้ทีโ่ดยไมย่่อทอ้ จนปจัจบุนัในประเทศไทยฉีด

วคัซนีตา้นไวรสัโควดิ-19 ใหป้ระชาชนไปแลว้มากกวา่ 30 ลา้นเขม็

และก�าลงัเร่งฉีดเพิม่ขึ้นอย่างต่อเนื่อง  หวงัวา่ในไตรมาศ 4 ปญัหา 

จะเริ่มคลีค่ลายลงเมือ่ประชากรทีไ่ดร้บัการฉีดวคัซนีมจี �านวนมาก

เพยีงพอและทกุฝ่ายร่วมแรงร่วมใจกนัฝ่าฟนัปญัหา

วารสารโลหติวทิยาและเวชศาสตรบ์รกิารโลหติ ฉบบัที ่3 ของ

ปี 2564 นี้ประกอบดว้ยเรื่องทีน่่าสนใจเกี่ยวกบัภาวะลิม่เลอืดอดุ

ตนัหลายเรื่อง ไดแ้ก่ บทบรรณาธกิารเรื่อง “Venous throm-

boembolism in patients with lymphoma” โดย อาจารย ์

นายแพทยช์าตร ีชยัอดศิกัดิ์โสภา จากมหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่ได ้

กลา่วถงึการเกดิภาวะลิม่เลอืดอดุตนัในผูป่้วยโรคมะเรง็ และ โรค

มะเรง็ต่อมน�า้เหลอืงตลอดจนทบทวนขอ้มลูการศึกษาเรื่องนี้ในภมูภิาค

เอเชยีหลายๆ ประเทศ สอดรบักบันิพนธต์น้ฉบบัในฉบบันี้ เรื่อง 

“ภาวะหลอดเลอืดด�าอดุตนัในผูป่้วยโรคมะเรง็ต่อมน�้าเหลอืงใน 

ประเทศไทย” โดยนายแพทย ์สทิธาคม ผูส้นัต ิจากสถาบนัการ

แพทยจ์กัรีนฤบดนิทร ทีท่ �าการศึกษาในผูป่้วยโรคมะเรง็ต่อมน�า้

เหลอืงทีร่บัการรกัษาทีโ่รงพยาบาลรามาธบิดจี �านวนถงึ 1,769 คน 

พบหลอดเลอืดด�าอดุตนัรอ้ยละ 5.1 และยงัไดท้ �าการวเิคราะหป์จัจยั

เสีย่งทีม่ผีลต่อการเกดิภาวะหลอดเลอืดด�าอดุตนัในภาวะนี้ตลอด

จนเปรยีบเทยีบอตัราตายของผูป่้วยโรคมะเรง็ต่อมน�า้เหลอืงทีม่แีละ

ไมม่ภีาวะหลอดเลอืดด�าอดุตนัไวอ้ย่างน่าสนใจ  บทฟ้ืนฟูวชิาการ

ในฉบบันี้ไดร้บัความกรุณาจาก ศาสตราจารยน์ายแพทย ์พนัธเ์ทพ 

องัชยัศุศิร ิในหวัขอ้เรื่อง “Unexplained Arterial Thrombosis” 

ซึง่อาจารยไ์ดก้รุณาทบทวนท ัง้ diagnostic approach ของภาวะนี้ 

สาเหตแุละกลไกต่างๆ ของการเกดิโรครวมไปถงึการวางแผนการ 

รกัษาและดูแลผูป่้วยนบัเป็นประโยชนส์ �าหรบัการดูแลผูป่้วยเป็น

อย่างมาก

รายงานผูป่้วยในฉบบันี้ เป็นผูป่้วยเดก็ทีน่่าสนใจ เรื่อง “การ

คน้พบการกลายพนัธุข์องยนีในผูป่้วยเด็กชายอาย ุ7 เดือน โรค 

osteopetrosis” โดย แพทยห์ญงิกมลา เลาหว์รีพานิช จากโรง

พยาบาลรามาธบิด ีรายงานผูป่้วยเดก็ชายไทยอายุ 7 เดอืน มอีาการ

ซดี ตบัมา้มโต เกลด็เลอืดต�า่ ภาพเอกซเรยก์ระดูกมลีกัษณะจ�าเพาะ

เขา้ไดก้บัโรค osteopetrosis โรคนี้ เป็นโรคทางพนัธุกรรมทีพ่บได ้

นอ้ย โดยผูน้ิพนธไ์ดร้ายงานท ัง้อาการทางคลนิิก ผลการตรวจทาง

หอ้งปฏบิตักิาร ภาพถา่ยทางรงัส ีผลการตรวจยนีสท์ ัง้ของผูป่้วย

และครอบครวั ตลอดจนการรกัษาทีผู่ป่้วยไดร้บัรวมท ัง้ผลการรกัษา 

ย่อวารสารในฉบบันี้อาจารยแ์พทยห์ญงิ สมใจ กาญจนาพงศก์ลุ 

น�าเสนอเรื่อง “Early Initiation of Anticoagulation Improves 

the Long-Term Prognosis in Patients With Antiphos-

pholipid Syndrome Associated Portal Vein Thrombosis.” 

โดย Hanxiao You และคณะ ซึง่ตพีมิพใ์น Front. Med., 2021 

https://doi. org/10.3389/fmed.2021.630660 

ขอใหก้�าลงัใจสมาชกิสมาคมโลหติวทิยาทกุท่านทีป่ฏบิตัหินา้ที่

อย่างเตม็ก�าลงัความสามารถอยู่ในปจัจบุนั แมจ้ะเหน็ดเหนื่อยเพยีง

ใดกย็งัคงยนืหยดัปฎบิตัหินา้ทีโ่ดยไมย่่อทอ้ หวงัวา่ขอ้มลูทางวชิาการ

ทีว่ารสารโลหติวทิยาและเวชศาสตรบ์รกิารโลหติ น�าเสนอจะเป็น

ประโยชนต่์อการปฏบิตังิานของสมาชกิทกุท่านไมม่ากกน็อ้ย เรา

จะกา้วเดนิไปดว้ยกนัต่างท�าหนา้ทีข่องตนเองใหด้ทีีสุ่ดเพือ่คนไข ้

ของเราทกุคน
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