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วารสารโลหติวทิยาและเวชศาสตรบรกิารโลหติ  ปที ่11 ฉบบัที ่2 เมษายน-มถินุายน 2544

วาร สาร โลหติ วทิยาและ เวชศาสตรบรกิารโลหติ ฉบบั
ที่ 11/2 (เมษายน- มถินุายน  2544)  ผูปวย ทาง โลหติ วทิยา
เปน จาํนวน มาก ที ่ตอง ไดรบั เกรด็ เลอืด ทดแทน จาก สาเหตุ
หรือ โรค ชนิด ตาง ๆ  ทั้ง ที่ เปน เฉียบพลัน ไดแก ไข เลือด
ออก และ ชนิด เรื้อ รัง ไดแก โรค ลิวคีเมีย และ โรค ไข
กระดกู ฝอ เปนตน ผูปวย ที ่ตอง รบั เกรด็ เลอืด บอยๆ เปน
ระยะ เวลา นาน ๆ  มกั จะ ม ีปญหา ตาม มา คอื เกดิ ภาวะ ดือ้ ตอ
การ ให เกรด็ เลอืด หรอื platelet refractoriness ทาํให
การ ให เกรด็ เลอืด ตอไป ไม ไดผล เพราะ เกดิ ม ีแอนตบิอดี
ตอ เกร็ด เลือด นั้น ใน ฉบับ นี้ มี วิทยา นิพนธ ตน ฉบับ จาก
งาน วจิยั เรือ่ง “ Detection of platelet antibodies by
platelet  suspension immunofluoresent tech-
nique”  โดย คุณ ปรียา นาถ วงศ จันทร จาก ภาควิชา
ภูมิคุม กัน วิทยา คลินิก คณะ เทคนิค การ แพทย มหา
วิทยาลัย เชียงใหม และ บท บรรณาธิการ จากรศ. นพ.
ธานินทรอินทรกําธร ชัย เรื่อง “Platelet Refractori-
ness”  เพือ่ เสรมิ ความ รู ความ เขาใจ เกีย่ว กบั การ ให เกรด็

เลอืด แก ผูปวย
 บทความ ฟน วิชา เรื่อง “Appropriate Use of

Blood”   โดย บรรณาธกิาร เอง ซึง่ เปน เรือ่ง ที ่เคย เรยีบเรยีง
เปน เอกสาร ประกอบการ เรียน การ สอน เกี่ยว กับ การ ให
โลหติ คดิ วา จะ เปน ประโยชน สาํหรบั แพทย ผูใช โลหติ และ
ผู ที ่เกีย่วของ สาขา ตาง ๆ  ดวย

 ถาม- ตอบ ไดรับ ความ กรุณา จากรศ.พญ. ศศิ ธร
เพชร จันทร ชวย ตอบ คําถาม ที่ ไดรับ มา บอย ๆ  คือ ควร
ละลาย FFP และ cryoprecipitate อยางไร จึง จะ มี
คุณภาพ ดี ที่ สุด เปน ความ รู ที่ สามารถ นํา ไป ใช ใน งาน
ประจาํ วนั ได

 ยอ วาร สาร ได นาํ เสนอ เรือ่ง ที ่กาํลงั อยู ใน ความ สนใจ
คอื การ ใช เทคนคิ PCR มา ตรวจ กรอง HCV ใน โลหติ ผู
บรจิาค อาน ด ูแลว จะ ทราบ วา ม ีประโยชน อยางไร

พมิล เชีย่ว ศลิป
บรรณาธิการ

บรรณาธกิาร แถลง
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วาร สาร โลหติ วทิยา และ เวช ศาสตร บรกิาร โลหติ ฉบบั
ป ที่ 11 ฉบบั ที่ 2 ประจาํ เดอืน เมษายน- มถินุายน 2544
มี นิพนธ ตน ฉบับ 2 เรื่อง เรื่อง แรก “ การ ตรวจ Screen-
ing  Coagulogram ดวย เครือ่ง อตัโนมตัิ” โดย นาง สาว
พรวรยี ลาํเจยีก เทศ และ คณะ พบ วา การ ตรวจ ได คา การ
แข็ง ตัว ของ เลือด สั้น กวา วิธี ดั้งเดิม อยาง มี นัย สําคัญ จึง
เสนอ แนะ วา หอง ปฏิบัติ การ ตางๆ ควร กําหนด ชวง คา
อางองิ ของ การ ตรวจ คดั โรค ทาง ดาน การ แขง็ ตวั ของ เลอืด
ของ ตน เอง ดวย เรือ่ง ที ่สอง “Platelet Parameters in
Healthy  Subjects Analysed byAutomation
Analyser”  โดย นาง สาวก ฤษณาปทีปโชติ วงศ และ

บรรณาธกิาร แถลง

คณะ พบ วา เกรด็ เลอืด ใน หญงิ ม ีมาก กวา ชาย การ ตรวจ
parameter ตางๆ ของ เกรด็ เลอืด ม ีประโยชน ชวย ใน การ
วินิจฉัย โรค ได

บทความ ฟน วชิา เรือ่ง “ การ รกัษา มะเรง็ เมด็ เลอืด ขาว”
โดย รอง ศาสตราจารย พัน เอก นายแพทยอภิชัย ลี ละ
สริิ ได รวบรวม ไว อยาง ละเอยีด รวม ทัง้ การ อาน บทความ
นี ้สามารถ นาํ ไป ตอบ คาํถาม การ ศกึษา ตอ เนือ่ง ของ แพทย
ได ทาย เลม

วชิยั ประยรู ววิฒัน
บรรณาธิการ


