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วารสารฉบับนี้มีเร่ืองท่ีนาสนใจซ่ึงเกี่ยวของกับแอนติเจนที่ 

พบมากในคนไทยแตพบไดนอยในคนเชื้อชาติอื่น จึงมีปญหาใน 

การจัดหาโลหิตใหแตกตางกัน เริ่มจากบทบรรณาธิการ เรื่อง 

Miltenberger Subsystem  โดยรองศาสตราจารย แพทยหญิง

ศศิธร  เพชรจันทร   คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัย

มหิดล  และ พลตรีหญิง ศาสตราจารยพิเศษ ดร. ออยทิพย  ณ 

ถลาง  บัณฑิตศึกษา คณะสหเวชศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  

เปนการทบทวนถึงประวัติความเปนมา วิธีการตรวจทั้งระดับซีโร- 

โลยีและระดับโมเลกุลรวมทั้งความสำาคัญทางคลินิก ซึ่งจะเปน

ประโยชนตอการจัดหาโลหิตที่ปลอดภัยใหแกผู ปวยและเปน

ประโยชนตอการศึกษาอยางละเอียดตอไป  ในวารสารยังมีนิพนธ- 

ตนฉบับที่เกี่ยวกับบทความดังกลาว คือ เรื่อง การตรวจโมเลกุล

ของ MNS Hybrids (GP.Hut, GP.Mur, GP.Hop, GP.Bun 

และ GP.HF) ในผูบริจาคโลหิตคนไทยภาคกลางและภาคเหนือ  

โดยอาจารยฌลณต  เกษตร และคณะ จากภาควิชาเทคนิคการ

แพทย คณะสหเวชศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  ซึ่งเปนการ

ศึกษา MNS hybrids ของแอนติเจนกลุมนี้ในระดับโมเลกุลของ

ประชากรภาคกลางและภาคเหนือ   นิพนธตนฉบับอีก 2 เรื่อง 

คือ ความชุกของการติดเชื้อในผูบริจาคโลหิตของโรงพยาบาล

ตำารวจ  โดย ร.ต.อ.หญิง ศุภรดา  อิงคนันท  และ พ.ต.อ.หญิง 

ผกาวรรณ  ชนะชัยสุวรรณ  จากงานธนาคารเลือด กลุมงานพยาธิ

วิทยา โรงพยาบาลตำารวจ  และเรื่อง ตนทุนการบริการโลหิตโรง

พยาบาลยะลา : การศึกษาเพื่อลดความสูญเปลาและความเสี่ยง 

โดยคุณฐิติกุล  เหลาณัฐวุฒิกุล กลุมงานเทคนิคการแพทย โรง

พยาบาลยะลา  และ รองศาสตราจารย ยุพา  เอื้อวิจิตรอรุณ  คณะ

เทคนิคการแพทย มหาวิทยาลัยขอนแกน ซึ่งทั้ง 2 เรื่องนี้ เชื่อวา

จะเปนประโยชนตอผูปฏิบัติงานบริการโลหิตเปนอยางมาก โดย 

เฉพาะอยางยิ่งในการลดการตรวจท่ีซ้ำาซอนทำาใหสิ้นเปลืองคา 

ใชจายของหนวยงานโดยไมจำาเปน 

นอกจากนี้ ยังมีรายงานผูปวยที่นาสนใจมาก เพราะเปนตัวอยาง

ของการตรวจพบ การแกปญหา และการบริหารจัดการที่เหมาะสม 

ในกรณีที่หญิงมีครรภมีหมูโลหิตชนิดหาไดยากในคนไทยและใน

ประชากรชาติอื่นๆ รวมทั้งมีแอนติบอดีซึ่งอาจทำาใหเกิดอันตราย 

ตอทารกในครรภ และเปนปญหาในการจัดหาโลหิตที่เขากันได คือ  

เรื่อง  Anti-PP
1
Pk: a Rare Antibody in Pregnant Women 

at King Chulalongkorn Memorial Hospital  โดยคุณสุนิสา 

อนปนส  และคณะ จากฝายธนาคารเลือด โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ 

สภากาชาดไทย  เชื่อวาตัวอยางที่นำาเสนอนี้จะเปนประโยชนกับ

ผูปฏิบัติงานธนาคารเลือด ซึ่งอาจมีโอกาสตรวจพบหมูโลหิตชนิด

หาไดยากเชนกรณีนี้  สำาหรับยอวารสารในเลมนี้ คือ เรื่อง อะไร

คือสิ่งจูงใจใหมีการบริจาคโลหิตเปนประจำา โดยคุณศิริรักษ 

ศุภธีระธาดา  จากศูนยบริการโลหิตแหงชาติ สภากาชาดไทย  

คณะบรรณาธิการหวังเปนอยางยิ่งวา ผูอานจะไดรับประโยชนจาก

บทความตางๆ ที่มีความหลากหลายในวารสารเลมนี้ ขอเชิญผูที่ 

สนใจสงเร่ืองท่ีเกี่ยวของกับงานบริการโลหิตไดในหลายรูปแบบ 

สามารถดูรายละเอียดไดในคำาแนะนำาสำาหรับผูสงบทความลงพิมพ 

ทั้งนี้เพื่อเปนประโยชนกับผูอานตอไป

ศศิธร  เพชรจันทร

บรรณาธิการ

บรรณาธิการแถลง
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วารสารโลหิตวิทยาและเวชศาสตรบริการโลหิต ฉบับที่ 2 

ป 2558 มีเรื่องที่นาสนใจ เริ่มตั้งแตนิพนธตนฉบับเรื่อง ผลการ 

รักษา lymphoma และ myeloma โดยใช high dose chemo-

therapy รวมกับ autologous hematopoietic stem cell 

transplantation ในโรงพยาบาลสวนภูมิภาค โดย นายแพทย 

พีระพล วอง และคณะ จากคณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัย

นเรศวร  เปนรายงานผลการรักษาผูปวย Hodgkin’s lymphoma 

และ myeloma ดวยยาเคมีบำาบัด การฉายแสง รวมกับการปลูก

ถายเซลลตนกำาเนิดเม็ดเลือดของตนเองในมหาวิทยาลัยนเรศวร

ในระยะเวลา 5 ป (พ.ศ. 2552-2557) ที่ผานมา พบวาไดผลดี 

ชวยใหผูปวยรอดชีวิต และเสนอใหมีการจัดตั้งศูนยปลูกถายเซลล 

ตนกำาเนิดเม็ดเลือดของตนเองในโรงพยาบาลศูนยในภูมิภาค  

เพื่อใหการบริการรักษาแกผูปวยไดมากขึ้น  นอกจากนี้ อาจารย 

นายแพทยอุษณรัสมิ์  อนุรัฐพันธ  และศาสตราจารย นายแพทย 

สุรเดช  หงสอิง จากคณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี ได 

เขียนบทบรรณาธิการเรื่อง Autologous hematopoietic stem 

cell transplantation ใหความรูเกี่ยวกับการปลูกถายเซลลตน 

กำาเนิดเม็ดเลือด และขณะนี้มีโรงพยาบาลศูนยในประเทศมีความ

สามารถใหบริการการปลูกถายเซลลตนกำาเนิดเม็ดเลือดของตนเอง

ไดเพิ่ม 2 แห่ง คือ คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร และ 

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค

รายงานผูปวยเรื่อง ภาวะเกล็ดเลือดต่ำาจากการทำาลายดวย 

อัลโลอิมมูนในทารกแรกเกิดท่ีเกี่ยวของกับแอนติบอดีชนิด 

HLA-A11 โดย รองศาสตราจารย แพทยหญิงพิมพลักษณ  เจริญ-

ขวัญ และคณะ จากคณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม เปน 

รายงานในทารกแรกเกิดอายุ 5 วัน ที่มีภาวะเกล็ดเลือดต่ำาเนื่องจาก 

HLA antibody ของแมมาทำาปฏิกิริยากับ HLA-antigen ในลูก 

ซึ่งพบ HLA-antigen ชนิดดังกลาวในพี่สาว และพอของผูปวยดวย  

ผูปวยไดรับการรักษาดวยอิมมูโนโกลบูลินทางหลอดเลือดดำา  ผูปวย

ตอบสนองดีตอการรักษา 

นอกจากนี้ ยังมีบทความฟนวิชาอีกหนึ่งเรื่องคือ อณูชีววิทยา 

ของ G6PD ในประชากรเอเชียตะวันออกเฉียงใต โดย ศาสตราจารย 

นายแพทยอิศรางค นุชประยูร จากคณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณ 

มหาวิทยาลัย ไดใหขอมูลอาการทางคลินิกและการเปลี่ยนแปลงของ

อณูชีววิทยาของโครงสราง G6PD ชนิดตางๆ เขาใจประโยชนของ

พันธุกรรมแฝงเหลานี้ ตอการเกิดโรคมาเลเรียในภูมิภาคแถบนี้ และ

ยังมีนิพนธตนฉบับเรื่อง ความชุกของภาวะพรองเอนไซมกลูโคส 

6-ฟอสเฟต ดีไฮโดรจีเนส และความหลากหลายทางพันธุกรรม

ของยีนจีซิกพีดีในคนไทยจังหวัดพะเยา โดย คุณหนึ่งฤทัย 

นิลศรี และคณะ จากคณะสหเวชศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร  

ซึ่งใหขอมูลเกี่ยวกับภาวะพรอง G6PD ในจังหวัดพะเยา หวังวา 

สมาชิก สลท.และผูสนใจ จะนำาเสนอบทความทางวิชาการที่นาสนใจ 

ในวารสารโลหิตวิทยาและเวชศาสตรบริการโลหิต ตอไป

อำาไพวรรณ จวนสัมฤทธิ์

บรรณาธิการ

บรรณาธิการแถลง


