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วารสารโลหติวทิยาและเวชศาสตรบรกิารโลหติ  ปที ่14 ฉบบัที ่3 กรกฎาคม-กนัยายน 2547

วาร สาร โลหติ วทิยา และ เวช ศาสตร บรกิาร โลหติ เลม
ที่ 14/3 ประจาํ ป 2547 เนือ้ หา สาระ เกีย่ว กบั เรือ่ง HLA
ใน ดาน ตาง ๆ  โดย ม ีบท บรรณาธกิาร เรือ่ง  ความ สาํคญั
ของ แอนตเิจน HLA โดย รอง ศาสตราจารย อมร รตัน
รม พฤกษ ได เขียน ครอบ คลุม ตั้งแต ความ สําคัญ ของ
แอนตเิจน HLA ยนี ที ่ควบคมุ การ สราง แอนตเิจน HLA
การ เรยีก ชือ่ ของ ระบบ HLA นอก จาก นี ้ยงั กลาว ถงึ การ
ถาย ทอด ของ ยีน การ ศึกษา HLA ใน คน ไทย อิทธิพล
ของ HLA ตอ การ เกิด โรค บาง ชนิด และ HLA กับ การ
ปลกู ถาย อวยัวะ นพินธ ตน ฉบบั เรือ่ง   การ ศกึษา Gene
frequencies ของ HLA-A และ -B antigens ใน อาสา
สมคัร บรจิาค เซลล ตน กาํเนดิ เมด็ โลหติ โดย คณุ ศริ ิลกัษณ
เพยีร เจรญิ และ คณะ บทความ พเิศษ เรือ่ง   External
Quality Assessment Scheme in HLA in Thai-
land  โดย คณุภาวณิี คปุตวนิทุ หวั หนา ฝาย หอง ปฏบิตัิ
การ รวม กบั องคการ อนามยั โลก ศนูย บรกิาร โลหติฯ  ซึง่ ให
ขอมูล ของ การ ประเมิน การ ควบคุม คุณภาพ จาก องคกร
ภาย นอก โดย ศนูย บรกิาร โลหติ ฯ สวน สมาชกิ ไดแก หอง
ปฏบิตั ิการ ตรวจ HLA ของ โรงพยาบาล ที ่เปน สมาชกิ ของ
ศนูย รบั บรจิาค อวยัวะ ที ่ได สง รายชือ่ ผูปวย มา ลง ทะเบยีน
รอ การ ปลกู ถาย ไต และ โรงพยาบาล ที ่ตรวจ cadaveric
donor เปน โครงการ proficiency testing เพือ่ ประเมนิ
ขีด ความ สามารถ ใน การ ทดสอบ ของ หอง ปฏิบัติ การ

บทความ ฟน วิชา เรื่อง  Histocompatibility Testing
ของ พนั เอก หญงิ ออย ทพิยณ ถลาง รวบรวม การ ตรวจ
HLA ดวย วิธี ตาง ๆ  อยาง นา สนใจ เปน การ update 
ความ รู ใน เทคนคิ ตาง ๆ  เปน อยาง ดี สาํหรบั การ ตัง้ ชือ่ ของ
ระบบ HLA อาจ ม ีความ ซ้าํ กนั บาง ใน บทความ ฟน วชิา และ
บท บรรณาธกิาร แต เนน ใน ประเดน็ ที ่ตางกนั จงึ ให ยงั คงอยู
ใน ทั้ง สอง บทความ ซึ่ง เทากับ วา เปน การ เสริม ซึ่ง กัน และ
กนั จะ ทาํให เขาใจ ได ชดัเจน และ ครอบ คลมุ มาก ขึน้

 นอก จาก นี้ ยัง มี ยอ วาร สาร เรื่อง HLA-DPB1 mis-
match  in HLA-A-B-DRB1 identical sibling donor
stem cell transplantation and acute graft-ver-
sus-host disease โดย คณุ พร ทพิย รตั จกัร ทาํให เหน็
ความ สําคัญ ของ HLA-DPB1 ตอ การ เกิด acute
GVHD  ใน การ ปลกู ถาย  stem  cell  จาก พีน่อง ที ่มี HLA-
B-DRB1  ตรงกนั

 ถาม- ตอบ โดยรอง ศาสตราจารย  แพทยหญงิ  ศศ ิธร
เพ ชร จนัทร ชวย แนะนาํ ใน แง ปฏบิตัิ เมือ่ แพทย ขอ โลหติ
ให ผูปวย ตอ เนื่อง ควร ทํา การ ขอ อยางไร และ cross-
match  บอย แค ไหน จงึ จะ ถกู ตอง และ ปลอดภยั ตอ ผูปวย
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วาร สาร โลหติ วทิยา และ เวช ศาสตร บรกิาร โลหติ ฉบบั
นี้ เปน ฉบับ ที่ 3 ของ ป 2547 ซึ่ง จะ ใกล กับ ชวง การ จัด
ประชมุ  International Congress of the World Fed-
eration  of Hemophilia และ Asian Pacific Con-
gress  of Hemostasis and Thrombosis ที ่กรงุเทพฯ
ใน เดอืน ตลุาคม นี้ ซึง่ รายการ หลงั นี ้จดั รวม กบั การ ประชมุ
วชิา การ ของ สมาคม โลหติ วทิยา จงึ ขอ เชญิ ชวน ทกุ ทาน เขา
รวม ประชุม ดวย

บท บรรณาธกิาร และ รายงาน ผูปวย ฉบบั นี ้จะ เกีย่ว กบั
โรค Hemophilia บท บรรณาธิการ เปน ของ ศ.พญ.
อําไพ  วรรณ จวน สัมฤทธิ์ เรื่อง  การ ผา ตัด ผูปวย โรค
ฮโมฟเลยี รายงาน ผูปวย เปน ของ นพ.สรุพนัธ ปรปกษ
เปน จณุ  และ คณะ เรือ่ง  ภาวะ เลอืด ออก มาก หลงั การ ผา
ตัด สมอง ใน ผูปวย โรคฮโมฟเลีย เอ ซึ่ง เปน เรื่อง ที่ นา
สนใจ มาก

นพินธ ตน ฉบบั เปน ของ นพ. พรีะพล วอง และ คณะ
เกีย่ว กบั   ความ ชกุ ของธาลสัซ ีเมยี เท รด จาก การ ตรวจ คดั
กรอง ใน หญงิ ตัง้ครรภ ของ จงัหวดั พษิณโุลก บท ฟน วชิา
เปน ของ รศ. นพ.อภชิยั ล ีละ ศริิ เกีย่ว กบั กลไก ของ การ
เกิด โลหิต จาง และ บทบาท ของ erythropoietin ใน

ผูปวย โรค myeloma รายงาน ผูปวย อีก หนึ่ง ราย เปน
ของผศ.พญ. พมิพ ลกัษณ เจรญิ ขวญั และ คณะ เกีย่ว
กับ ผูปวย เด็กชาย โรค neuroblastoma ที่มา ดวย
chronic secretory diarrhea และ hypokalemia

ยอ วาร สาร ฉบับ นี้ จะ เปน ของพญ. สุรีย พร พงษ
เสวลกัษณ จาก J Pediatr Hemato Oncol เกีย่ว กบั
ขนาด ยา Folinic acid ที่ เหมาะสม หลัง การ ให high
dose  methotrexate สาํหรบั ผูปวย เดก็ ที ่เปน ALL เพือ่
ปองกนั neurotoxicity โดย ไม ม ีผล ชวย ฟน เซลล มะเรง็
ใน ระบบ ประสาท กลาง  ทาย ฉบับ จะ มี คําถาม CME 
สาํหรบั สมาชกิ ตอบ สง มา รบั คะแนน CME เชน เคย

อนึง่ ใน ฉบบั ที่ 2 ที ่ผาน มา พบ วา ม ีคาํ ผดิ สญัลกัษณ
α และ  β ใน นพินธ ตน ฉบบั ของ  อ. พร รวยี ลาํเจยีก เทศ
และ คณะ และ หนวย ของ CBC ใน รายงาน ผูปวย ของ
อ.พญ. นงนุช สิระชัยนันท และ คณะ ทาง กอง บรรณา
ธิการ  ตอง ขออภัย ใน ความ ผิดพลาด จาก โรง พิมพ และ ได
สง reprint ฉบบั แกไข ให ทัง้ 2 ทาน แลว
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