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วารสารโลหติวทิยาและเวชศาสตรบรกิารโลหติ  ปที ่11 ฉบบัที ่3 กรกฎาคม-กนัยายน 2544

วาร สาร โลหติ วทิยาฯ ฉบบั ที่ 11/3 ม ีนพินธ ตน ฉบบั
2  เรื่อง คือ เรื่อง การ ศึกษา การ ลด Crossmatch ใน การ
จอง เลอืด ของ ผูปวย ส ูต-ิ นรเีวช โดย คณุ ชดิ ชยัอจิฉร ิยะ
ศกัดิ ์ชยั และ คณะ และ เรือ่ง การ เพิม่ ประสทิธภิาพ การ ใช
โลหิต และ ลด คาใชจาย โดย การ ขอ โลหิต แบบ typing 
and  screening โดย แพทย หญิงจารุ พร พรหม วงศ
และ  คณะ  ซึง่ เปน เรือ่ง การ ขอ โลหติ ให ผูปวย เตรยีม ผา ตดั
แบบ type /screen ใน กรณ ีไม รบี ดวน และ ม ีอตัรา การ ใช
โลหติ นอย ราย ซึง่ ทัง้ สอง คณะ ที ่รายงาน ได แสดง ชดัเจน
วา สามารถ ลด ปรมิาณ งาน ที ่เกนิ ความ จาํเปน เจาหนาที่
มี เวลา ทํางาน ได อยาง มี ประสิทธิภาพ และ ประหยัด
คาใชจาย ของ ทัง้ ผูปวย และ โรงพยาบาล แต ที ่สาํคญั คอื จะ
ตอง ใช screening cells ที ่คดั เลอืก มา อยาง ดี เจาหนาที่
ม ีความ รู ความ สามารถ และ ม ีการ จดัวาง ระบบ ไว อยาง มี
ประสิทธิภาพ เพื่อ ปองกัน ไม ให มี ความ เสี่ยง เกิด ขึ้น กับ
ผูปวย ปจจบุนั นี ้การ ขอ โลหติ แบบ type/screen สาํหรบั
เตรียม ผา ตัด แพร หลาย มาก ขึ้น บท บรรณาธิการ เรื่อง
ประสบการณ การ ใช นโยบาย แบบ type/screen จะ ชวย

เสรมิ ขอ ควร ระวงั ใน การ ปฏบิตั ิให ชดัเจน ขึน้
 บท ฟน วชิา เรือ่ง   NAT screening ม ีความ เปน ไป ได

อยางไร โดย แพทยหญิง ศรี วิไล ตัน ประเสริฐ อดีต
ผูอาํนวยการ ศนูย บรกิาร โลหติ ฯ NAT screening เปน
แนว โนม ใหม ใน การ ตรวจ การ ตดิเชือ้ ใน โลหติ ผู บรจิาค ดวย
เทคนคิ PCR ซึง่ หลาย ๆ  ประเทศ ได นาํ ไป ใช เปน การ ตรวจ
ประจาํ วนั ไป แลว จงึ เปน เรือ่ง ที ่ตอง ตดิ ตาม ด ูวา เมือ่ ใด เรา
จงึ สมควร นาํ มา ใช

ใน ฉบับ นี้ มี ยอ วาร สาร เรื่อง   A potentially im-
proved   approach to methylene blue virus inac-
tivation  of plasma ; the Maco-Tronic system โดย
คุณ สถิตย เลิศ เยาวฤทธิ์ จาก ฝาย พลาสมา และ แปรรูป
โลหติ ศนูย บรกิาร โลหติ ฯ ถา ผูอาน ทาน ใด อยาก ม ีสวน
รวม ตรง นี ้ก ็ขอ เชญิ ได

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 3 นี้ ม ีนพินธ ตน ฉบบั ของ ฝาย โลหติ วทิยา
4 เรือ่ง ดวย กนั เรือ่ง แรก เปน การ ศกึษา การ เปรยีบ เทยีบ
คุณภาพ และ ความ คง สภาพ ของ พาล สมา คน ปกติ
สําหรับ การ ทดสอบ การ แข็ง ตัว ของ เลือด โดย นาง สาว
ผกาย มาศปณฑะดษิและ คณะ พบ วา พลาสมา ของ คน
ปกต ิที ่เตรยีม เอง ดวย วธิ ีมาตรฐาน สามารถ ใช ทาํ APTT
ได แต ไม แนะนํา ให ใช ใน การ ทํา coagulation factor
assay เรือ่ง ที ่สอง   การ ศกึษา ความ เหมาะสม ของ การ ให
เลือด ทาง คลินิก ของ กอง อายุรกรรม โรงพยาบาล พระ
มงกฎุ เกลา โดย แพทยหญงิ พรรณ อร เฉลมิ ดาํร ิชยั และ
พนั โท หญงิ แพทย หญงิ จนัทราภา ศร ีสวสัดิ์ พบ วา ยงั มี
ความ ไม เหมาะ ใน การ ใช เลอืด อยู จงึ ควร ทาํ แนว ทาง การ ให
เลอืด และ ควบคมุ การ ให เลอืด ตอไป

เรือ่ง ที ่สาม  reference values of platilet indices
for adult patients fromout-patient-department,
King Chulalongkorn Memorial Hospital  โดย
นายแพทย วโิรจน ไว วานชิ กจิ เรือ่ง ที ่สี่   การ สกดั ด ีเอน
เอ จาก buffy coat ที ่สง ทาง ไปรษณยี โดย ไม แช น้าํแขง็
โดย นาง สาว ประกาย วรรณ เกษเกษม และ คณะ พบ วา
เปน วธิ ีที ่ทาํ ได งาย สะดวก และ ม ีประสทิธผิล ดี

บทความ ฟน วิชา เรื่อง  Bleeding diathesis in
critically  ill patient โดย พัน เอก นายแพทย วิชัย
ประยูร วิวัฒน เปน เรื่อง ที่ บรรยาย ใน การ ประชุม วิชา ของ
สมาคม เวช บาํบดั วกิฤต แหง ประเทศ ไทย

คาํถาม การ ศกึษา ตอ เนือ่ง ใน ฉบบั นี้ 11 ขอ คดิ เปน
3 credit ชัว่โมง ทาน ผูอาน ที ่เปน สมาชกิ เทานัน้ จงึ จะ สง
คาํตอบ มา ขอ CME credit ได

วชิยั ประยรู ววิฒัน
บรรณาธิการ

บรรณาธกิาร แถลง


