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วารสารฉบับนี้เป็ นฉบับที่ 3 ของปี พ.ศ. 2564 เป็ นเล่มทีเ่ กี่ยวข้อง
กับงานเปลีย่ นอวัยวะเป็ นส่วนใหญ่ประกอบด้วย บทบรรณาธิการ
เรื่อง HLA and COVID-19 โดย รองศาสตราจารย์ ดร. แพทย์
หญิงดวงตะวัน ธรรมาณิชานนท์ จากภาควิชาพยาธิวทิ ยา คณะ
แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าว
ถึง ความสัมพันธ์ระหว่าง HLA บางอัลลีลกับการติดเชื้อ SARSCoV-2 และความรุนแรงของโรคทีแ่ ตกต่างกัน
ส�ำหรับนิพนธ์ตน้ ฉบับ มี 4 เรื่อง เรื่องแรก คือ Effect of
turbid plasma and biochemical levels on ABO blood
group testing by an image-based automated analyzer
โดย คุณวชิราภรณ์ ยนต์วเิ ศษ และคณะ จากภาควิชาเทคนิคการ
แพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จากการศึกษา
พบว่า การตรวจหมูเ่ ลือด ABO ในพลาสมาทีม่ คี วามขุน่ จากการมี
ไขมันสูงด้วยเครื่องอัตโนมัตทิ อ่ี ่านผลด้วยภาพ อาจเกิดความผิด
พลาดได้ จึงควรปฏิเสธสิง่ ส่งตรวจจากการประเมินความขุน่ ก่อน
เรื่องทีส่ อง คือ เรื่อง Human neutrophil antigen-3 allele
mismatching among kidney transplant patients with
rejection โดย Pyae Mon Kyaw และคณะ จากคณะเทคนิค
การแพทย์ มหาวิ ทยาลัย ขอนแก่น ในการศึกษาพบว่า ถึงแม้วา่
มีโอกาสพบ HNA-3 incompatibility ในผูป้ ่ วยทีเ่ ปลีย่ นไตได้
มาก แต่ไม่พบ HNA-3a antibody ในผูป้ ่ วยกลุม่ นี้เลย แสดงว่า
แอนติบอดีชนิดนี้มคี วามส�ำคัญน้อยในด้านการท�ำให้เกิด kidney
transplant rejection เรื่องทีส่ าม คือ เรื่อง External proficiency
testing in HLA typing for kidney transplantation in
Thailand from 2009 to 2020 โดย คุณดวงใจ คุขนุ ทด และ
คณะ จากศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย จากการ
รวบรวมข้อมูลในช่วงเวลาดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า การเข้าร่วมใน
โครงการนี้มปี ระโยชน์ในการประเมินประสิทธิภาพและการปรับปรุง

ของห้องปฏิบตั ิ การ ท�ำ ให้ได้ผลการตรวจทีแ่ ม่นย�ำและน่าเชื่อถือ
ซึง่ เป็ น ประโยชน์ต่อผูป้ ่ วย และเรื่องทีส่ ่ี คือ เรื่อง การพัฒนา
in-house real-time polymerase chain reaction ส�ำหรับ
การตรวจ HLA-B locus โดย คุณจิราภรณ์ ประเสริฐสังข์ และ
คณะ จากภาควิชาเวชศาสตร์การธนาคารเลือด คณะแพทยศาสตร์
ศิรริ าชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ซึง่ แสดงให้เห็นว่า ชุดการตรวจ
HLA typing ส�ำหรับ HLA-B locus ทีพ่ ฒั นาขึ้นเองให้ผลทีถ่ กู
ต้องและรวดเร็ว รวมทัง้ มีตน้ ทุนต�ำ่ กว่าชุดทดสอบของต่างประเทศ
นอกจากนี้ มีรายงานผูป่้ วยเรื่อง แอนติบอดีต่อ Highincidence antigen : anti-Ge2 ที่หายากในผูป้ ่ วยไทย โดย
คุณจิราภรณ์ จันทอักษร และคณะ จากศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ
สภากาชาดไทย ได้รายงานถึงวิธกี ารตรวจหาชนิดของแอนติบอดีท่ี
หายากและแนวทางการจัดหาโลหิตให้ผูป้ ่ วย ส�ำหรับย่อวารสาร
คือ เรื่อง HLA-DRB1 molecules and the presentation of
anchor peptides from RhD, RhCE, and KEL proteins
โดย นายแพทย์อภิวรรษ ติยะพรรณ จากสาขาวิชาเวชศาสตร์บริการ
โลหิต ภาควิชาพยาธิวทิ ยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะผูจ้ ดั ท�ำวารสารหวังเป็ นอย่างยิง่ ว่า ผูอ้ ่านทุกท่านจะได้รบั
ความรูแ้ ละประโยชน์จากบทความต่างๆ ในวารสารฉบับนี้ และ
สามารถน�ำไปใช้ในงานบริการโลหิต หากท่านมีบทความหรือเรื่อง
ทีน่ ่าสนใจขอเชิญส่งบทความภาษาอังกฤษหรือภาษาไทย มาได้ท่ี
e-mail: nbcjournal@gmail.com เพือ่ ประโยชน์ต่องานบริการ
โลหิตและผูป้ ่ วยต่อไป
ศศิธร เพชรจันทร
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ท่ามกลางสถานการณ์วกิ ฤติของประเทศเกี่ยวกับการระบาดของ
ไวรัสโควิด-19 ซึง่ หลายฝ่ ายต่างร่วมมือกันรับมืออย่างแข็งขัน ทัง้
ด้านการรักษาพยาบาล การเร่งฉีดวัคซีน การตรวจคัดกรองผูป้ ่ วย
และการบริหารจัดการอืน่ ๆ บุคลากรทางการแพทย์ทกุ สาขา และ
ทุกระดับต่างเหน็ดเหนื่อยและอ่อนลา้ แต่ก็ยงั คงมีกำ� ลังใจที่เข้ม
แข็งและปฎิบตั หิ น้าทีโ่ ดยไม่ย่อท้อ จนปัจจุบนั ในประเทศไทยฉีด
วัคซีนต้านไวรัสโควิด-19 ให้ประชาชนไปแล ้วมากกว่า 30 ล ้านเข็ม
และก�ำลังเร่งฉีดเพิม่ ขึ้นอย่างต่อเนื่อง หวังว่าในไตรมาศ 4 ปัญหา
จะเริ่มคลีค่ ลายลงเมือ่ ประชากรทีไ่ ด้รบั การฉีดวัคซีนมีจำ� นวนมาก
เพียงพอและทุกฝ่ ายร่วมแรงร่วมใจกันฝ่ าฟันปัญหา
วารสารโลหิตวิทยาและเวชศาสตร์บริการโลหิต ฉบับที่ 3 ของ
ปี 2564 นี้ประกอบด้วยเรื่องทีน่ ่าสนใจเกี่ยวกับภาวะลิม่ เลือดอุด
ตันหลายเรื่อง ได้แก่ บทบรรณาธิการเรื่อง “Venous thromboembolism in patients with lymphoma” โดย อาจารย์
นายแพทย์ชาตรี ชัยอดิศกั ดิ์โสภา จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้
กล่าวถึงการเกิดภาวะลิม่ เลือดอุดตันในผูป้ ่ วยโรคมะเร็ง และ โรค
มะเร็งต่อมน�ำ้ เหลืองตลอดจนทบทวนข้อมูลการศึกษาเรื่องนี้ในภูมภิ าค
เอเชียหลายๆ ประเทศ สอดรับกับนิพนธ์ตน้ ฉบับในฉบับนี้เรื่อง
“ภาวะหลอดเลือดด�ำอุดตันในผูป้ ่ วยโรคมะเร็งต่อมน�้ ำเหลืองใน
ประเทศไทย” โดยนายแพทย์ สิทธาคม ผูส้ นั ติ จากสถาบันการ
แพทย์จกั รี น ฤบดินทร ทีท่ ำ� การศึกษาในผูป้ ่ วยโรคมะเร็งต่อมน�ำ้
เหลืองทีร่ บั การรักษาทีโ่ รงพยาบาลรามาธิบดีจำ� นวนถึง 1,769 คน
พบหลอดเลือดด�ำอุดตันร้อยละ 5.1 และยังได้ทำ� การวิเคราะห์ปจั จัย
เสีย่ งทีม่ ผี ลต่อการเกิดภาวะหลอดเลือดด�ำอุดตันในภาวะนี้ตลอด
จนเปรียบเทียบอัตราตายของผูป้ ่ วยโรคมะเร็งต่อมน�ำ้ เหลืองทีม่ แี ละ
ไม่มภี าวะหลอดเลือดด�ำอุดตันไว้อย่างน่าสนใจ บทฟื้ นฟูวชิ าการ
ในฉบับนี้ได้รบั ความกรุณาจาก ศาสตราจารย์นายแพทย์ พันธ์เทพ
อังชัยศุศิริ ในหัวข้อเรื่อง “Unexplained Arterial Thrombosis”
ซึง่ อาจารย์ได้กรุณาทบทวนทัง้ diagnostic approach ของภาวะนี้

สาเหตุและกลไกต่างๆ ของการเกิดโรครวมไปถึงการวางแผนการ
รักษาและดู แ ลผูป้ ่ วยนับเป็ นประโยชน์สำ� หรับการดูแลผูป้ ่ วยเป็ น
อย่างมาก
รายงานผูป้ ่ วยในฉบับนี้เป็ นผูป้ ่ วยเด็กทีน่ ่าสนใจ เรื่อง “การ
ค้นพบการกลายพันธุข์ องยีนในผูป้ ่ วยเด็กชายอายุ 7 เดือน โรค
osteopetrosis” โดย แพทย์หญิงกมลา เลาห์วรี พานิช จากโรง
พยาบาลรามาธิบดี รายงานผูป้ ่ วยเด็กชายไทยอายุ 7 เดือน มีอาการ
ซีด ตับม้ามโต เกล็ดเลือดต�ำ่ ภาพเอกซเรย์กระดูกมีลกั ษณะจ�ำเพาะ
เข้าได้กบั โรค osteopetrosis โรคนี้เป็ นโรคทางพันธุกรรมทีพ่ บได้
น้อย โดยผูน้ ิพนธ์ได้รายงานทัง้ อาการทางคลินิก ผลการตรวจทาง
ห้องปฏิบตั กิ าร ภาพถ่ายทางรังสี ผลการตรวจยีนส์ทงั้ ของผูป้ ่ วย
และครอบครัว ตลอดจนการรักษาทีผ่ ูป้ ่ วยได้รบั รวมทัง้ ผลการรักษา
ย่อวารสารในฉบับนี้อาจารย์แพทย์หญิง สมใจ กาญจนาพงศ์กลุ
น�ำเสนอเรื่อง “Early Initiation of Anticoagulation Improves
the Long-Term Prognosis in Patients With Antiphospholipid Syndrome Associated Portal Vein Thrombosis.”
โดย Hanxiao You และคณะ ซึง่ ตีพมิ พ์ใน Front. Med., 2021
https://doi. org/10.3389/fmed.2021.630660
ขอให้กำ� ลังใจสมาชิกสมาคมโลหิตวิทยาทุกท่านทีป่ ฏิบตั หิ น้าที่
อย่างเต็มก�ำลังความสามารถอยู่ในปัจจุบนั แม้จะเหน็ดเหนื่อยเพียง
ใดก็ยงั คงยืนหยัดปฎิบตั หิ น้าทีโ่ ดยไม่ย่อท้อ หวังว่าข้อมูลทางวิชาการ
ทีว่ ารสารโลหิตวิทยาและเวชศาสตร์บริการโลหิต น�ำเสนอจะเป็ น
ประโยชน์ต่อการปฏิบตั งิ านของสมาชิกทุกท่านไม่มากก็นอ้ ย เรา
จะก้าวเดินไปด้วยกันต่างท�ำหน้าทีข่ องตนเองให้ดที ส่ี ุดเพือ่ คนไข้
ของเราทุกคน
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