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วารสารโลหติวทิยาและเวชศาสตรบรกิารโลหติ  ปที ่11 ฉบบัที ่2 เมษายน-มถินุายน 2544

CME Credit

การอานบทความฟนวชิาในวารสารโลหติวทิยาและเวชศาสตรบรกิารโลหติ ฉบบัปที ่11 ฉบบัที ่2 ประจาํเดอืน
เมษายน-มถินุายน 2544 คดิเปน CME credit 2 เครดติชัว่โมง ทานผูอานทีเ่ปนสมาชกิของสมาคมโลหติวทิยา หรอื
สมาชกิวารสารโลหติวทิยาและเวชศาสตรบรกิารโลหติ สามารถสงคาํตอบของคาํถามตอไปนีม้ารบั เครดติได

1. Leukocyte-reduced red blood cells is best
perpared by
A. centrifugation
B. saline washing
C. sedimentation
D. freeze and thaw procedure
E. leukocyte-reduction filtering

2. All conditions are in dicated for platelet trans-
fusion Except
A. platelet ≤ 20,000/µL with sepsis
B. platelet ≤ 20,000/µL with active

bleeding
C. platelet ≤ 50,000/µL undergo major

surgery
D. bleeding due to poor quality of platelets
E. platelet = 60,000/µL in patients with

dengue hemorrhagie fever.

3. ผูปวยชายอายุ 40 ป ไดรับการวินิจฉัย acute
myeloid leukemia ไดทํา cytogenetic study
พบ t(8;12) ผูปวยไดรับ induction chemo
therapy  จนได complete remission การรกัษา
ขัน้ตอไปทีเ่หมาะสมทีส่ดุ
A. consolidation ดวย "5+2" regimen อกี

2 cycles
B. intensification ดวย high dose Ara C

C. maintenance ดวย 6 thioguanine, Ara C
และ daunorubicin (TAD)

D. Allogeneic bolld stem cell
transplantation

E. Autologous blood stem cell
transplantation

4. ผูปวยหญิงอายุ 45 ป ไดรับการวินิจฉัย actue
promyelocytic leukemia ไดรบัการรกัษาดวย all
trans retinoic acid (ATRA) หลงัไดยาไป 15 วนั
ผูปวยมีอาการเหนื่อย ไดตรวจ chest X-ray
พบม ีdiffuse pulmonary infiltrates blood gas
ม ีhypoxemia CBC พบ Hct 30% WBC 20,000/
mm3 PMN 80% myelocyte 10% L10%
platelet 100,000 mm3

การรกัษาดงักลาวขอใดเหมาะสมนอยทีส่ดุ
A. หยดุยา ATRA
B. dexamethasone
C. hydroxyurea
D. endotracheal intubation with respiratory

support
E. heparin infusion
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คําตอบ ให กา กาด (X) คําตอบ ที่ ถูก ตอง เพียง 1 ขอ (one best answer)

ขอ 1. A  B  C D E
ขอ 2. A  B  C D E
ขอ 3.  A  B  C D E
ขอ 4.  A  B  C D E
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