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11.  แพทยหญงิ คณุสภุาณ นคร  ที ่ปรกึษา
12.  แพทยหญงิ คณุ หญงิ สดุ สาคร ตู จนิดา  ที ่ปรกึษา
13.  แพทยหญงิ ถนอม ศรี ศร ีชยั กลุ  ที ่ปรกึษา
14.  แพทยหญงิ ภทัร พรอศิราง กรูณ อยธุยา  ที ่ปรกึษา
15.  นายแพทย วนิยัสวุตัถี  ที ่ปรกึษา
16.  แพทยหญงิ ทพิย ศร ีไพศาล  นายก สมาคม
17.  แพทยหญงิ แสงสรุยี  จฑูา  อปุนายก
18.  นายแพทยไตรโรจน  ครธุเวโช  เลขาธิการ
19.  แพทยหญงิ ทศันยี เลบ็ นาค  เหรญัญกิ
10.  นายแพทย ธานนิทรอนิทรกาํธร ชยั  ประธาน ฝาย วชิา การ
11.  นายแพทย วชิยั ประยรู ววิฒัน  ประธาน ฝาย วาร สาร
12.  นายแพทย วนั ชยัวนะ ช ิวนาวนิ  ประธาน ฝาย ประชาสมัพนัธ

และ เผย แพร ความ รู
13.  นายแพทยปญญาเสกสรรค  นายทะเบยีน
14.  นายแพทยอานภุาพเลขะกลุ  ปฏคิม
15.  แพทยหญงิ บญุ สม ชยัมงคล  กรรมการ กลาง
16.  แพทยหญงิ ศร ีวไิล ตนั ประเสรฐิ  กรรมการ กลาง
17. นายแพทย วชิยั เหลาสมบตัิ  กรรมการ กลาง
18.  แพทยหญงิ กววิณัณ วรีกลุ  กรรมการ กลาง
19.  นายแพทย อาทติย  องักานนท  กรรมการ กลาง
20. ดร. อานนท บุณยะ รัต เวช  กรรมการ กลาง

รายนาม คณะ กรรมการ บรหิาร
สมาคม โลหติ วทิยา แหง ประเทศ ไทย
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รายนาม คณะ อนกุรรมการ ฝาย ตางๆ

คณะ อนุกรรมการ ฝาย วิชา การ
11.  แพทยหญงิ ถนอม ศรี ศร ีชยั กลุ  ที ่ปรกึษา
12.  แพทยหญงิ ภทัร พรอศิราง กรูณ อยธุยา  ที ่ปรกึษา
13.  นายแพทย วนิยัสวุตัถี  ที ่ปรกึษา
14.  แพทยหญงิ ทพิย ศร ีไพศาล  ที ่ปรกึษา
15.  นายแพทย ธานนิทรอนิทรกาํธร ชยั  ประธาน อนกุรรมการ
16.  แพทยหญงิ กาญจนา จนัทร สงู  อนกุรรมการ
17.  แพทยหญงิกววิณัณ วรี กลุ  อนกุรรมการ
18.  นายแพทย กติติ ตอ จรสั  อนกุรรมการ
19.  แพทยหญงิ จริายุ เอือ้วรกลุ  อนกุรรมการ
10.  นายแพทย ไตรโรจน ครธุเวโช  อนกุรรมการ
11. นายแพทย ธราธร ธรรม ประสทิธิ์  อนกุรรมการ
12.  นายแพทย ปญญา เสกสรรค  อนกุรรมการ
13.  แพทยหญงิ ผานติ หริญัศรี  อนกุรรมการ
14.  นายแพทย พนัธุเทพ องัชยัสขุศริิ  อนกุรรมการ
15.  แพทยหญงิรชันีโอเจรญิ  อนกุรรมการ
16. นายแพทย  นพดล  ศริธินารตันกลุ อนกุรรมการ
17.  แพทยหญงิ วารณุี จนิารตัน  อนกุรรมการ
18.  นายแพทย วชิยั ประยรูววิฒัน  อนกุรรมการ
19.  นายแพทย วโิรจน จง กล วฒันา  อนกุรรมการ
20.  นายแพทย วรีะ ศกัดิ์ นาวา รวงค  อนกุรรมการ
21.  นายแพทย วเิชยีร มงคลศรตีระกลู  อนกุรรมการ
22.  นายแพทยสภุร จนัทจารณุี  อนกุรรมการ
23.  นายแพทย สรุเดชหงษองิ  อนกุรรมการ
24.  นายแพทยอภชิยั ล ีละ สริิ  อนกุรรมการ
25.  นายแพทย อาทติย องั กานนท  อนกุร รม กา ร
26.  นายแพทย อศิรางค นชุประยรู  อนกุรรมการ
27.  แพทยหญงิ ปราณี สจุรติ จนัทร  อนกุรรมการ และ เลขานกุาร

สมาคม โลหติ วทิยา แหง ประเทศ ไทย
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คณะ อนุกรรมการ ฝาย วาร สาร
11.  แพทยหญงิ คณุสภุาณ นคร ที ่ปรกึษา
12.  แพทยหญงิ ถนอม ศรี ศร ีชยั กลุ ที ่ปรกึษา
13.  นายแพทย วนิยัสวุตัถี  ที ่ปรกึษา
14.  แพทยหญงิ อนงค เพยีร กจิกรรม  ที ่ปรกึษา
15. แพทยหญงิ สคุนธ วสิทุธพินัธ  ที ่ปรกึษา
16.  แพทยหญงิ ทพิย ศร ีไพศาล  ที ่ปรกึษา
17.  แพทยหญงิ แสงสรุยี จฑูา ทีป่รกึษา
18.  นายแพทย วชิยั ประยรู ววิฒัน  ประธาน อนกุรรมการ
19.  นายแพทย วนั ชยัวนะ ช ิวนาวนิ  อนกุรรมการ
10.  นายแพทย ธานนิทรอนิทรกาํธร ชยั  อนกุรรมการ
11.  นายแพทย ปญญา เสกสรรค  อนกุรรมการ
12.  นายแพทย อานภุาพเลขะกลุ  อนกุรรมการ
13.  นายแพทย กติติ ตอ จรสั  อนกุรรมการ
14.  นายแพทยสภุร จนัทจารณุี  อนกุรรมการ
15.  นายแพทยวโิรจน จง กล วฒันา  อนกุรรมการ
16.  นายแพทยอภชิยั ล ีละ สริิ อนกุรรมการ
17.  แพทยหญงิกววิณัณ วรี กลุ  อนกุรรมการ
18.  นายแพทย วเิชยีร มงคลศรตีระกลู  อนกุรรมการ
19.  แพทยหยงิ จนัทราภา ศร ีสวสัดิ์  อนกุรรมการ และ เลขานกุาร
20.  นายแพทย ตนตนยั นาํ เบญจ พล  อนกุรรมการ และ ผูชวย เลขานกุาร

คณะ อนุกรรมการ ฝาย เผย แพร ความ รู แก ประชาชน
11.  แพทยหญงิ สคุนธวสิทุธ ิพนัธ  ที ่ปรกึษา
12.  แพทยหญงิ ทพิย ศร ีไพศาล  ที ่ปรกึษา
13.  แพทยหญงิ ศร ีวไิล ตนั ประเสรฐิ  ที ่ปรกึษา
14.  นายแพทย วนั ชยัวนะ ช ิวนาวนิ  ประธาน อนกุรรมการ
15.  แพทยหญงิ กววิณัณ วรีะกลุ  อนกุรรมการ
16.  แพทยหญงิ ปราณี สจุรติ จนัทร  อนกุรรมการ
17.  นายแพทย กติติ ตอจรสั  อนกุรรมการ
18.  นายแพทย วโิรจน จง กล วฒันา  อนกุรรมการ
19.  นายแพทย อาทติย องั กานนท  อนกุรรมการ
10.  แพทยหญงิ จริายุ เอือ้วรากลุ  อนกุรรมการ



คณะ อนุกรรมการ ฝาย Blood  Coagulation  และ  NMO, IHTC  องคการโรคฮโมฟเลียโลก
11. แพทยหญงิ ภทัร พรอศิราง กรูณ อยธุยา  ประธาน อนกุรรมการ
12.  นายแพทย ชยัเวช นชุประยรู  อนกุรรมการ
13.  แพทยหญงิ ศรวีไิล ตนัประเสรฐิ  อนกุรรมการ
14.  แพทยหญงิ จฬุา รตัน มหา สนัทนะ  อนกุรรมการ
15.  แพทยหญงิ สคุนธวสิทุธ ิพนัธ  อนกุรรมการ
16.  แพทยหญงิ พมิล เชีย่ว ศลิป  อนกุรรมการ
17.  แพทยหญงิ บญุเชยีร ปาน เสถยีร กลุ  อนกุรรมการ
18.  แพทยหญงิ ศศ ิธร เพชร จนัทร  อนกุรรมการ
19.  นายแพทย วชิยั อตชิาต การ  อนกุรรมการ
10.  แพทยหญงิพมิพรรณ ตาด ทอง  อนกุรรมการ
11.  อาจารย พร ศรี ตนั ต ินติิ  อนกุรรมการ
12.  คณุ อรณุ รตัน จนั ทน ขจร ฟุง  อนกุรรมการ
13.  นายแพทย วชิยั ประยรู ววิฒัน  อนกุรรมการ
14.  นายแพทย ไตร โรจน ครธุเวโช  อนกุรรมการ
15.  แพทยหญงิ นสิารตัน โอภาส เกยีรต ิกลุ  อนกุรรมการ
16.  นายแพทย พนัธุเทพ องัชยัสขุศริิ  อนกุรรมการ
17.  นายแพทย อศิรางค นชุประยรู  อนกุรรมการ
18.  แพทยหญงิ อาํ ไพ วรรณ จวน สมัฤทธิ์  อนกุรรมการ และ เลขานกุาร
19.  คณุ ผ กาย มาศปณฑะดษิ  อนกุรรมการ และ ผูชวย เลขานกุาร

คณะ อนุกรรมการ ฝาย ปองกัน ติดเชื้อ เอดส จาก การ รับ โลหิต
11.  แพทยหญงิ ภทัร พรอศิราง กรูณ อยธุยา  ที ่ปรกึษา
12.  นายแพทย ชยั เวช นชุ ประยรู  ทีป่รกึษา
13.  แพทยหญงิ ศรวีไิล ตนัประเสรฐิ  ประธานอนกุรรมการ
14.  อธบิด ีกรม ควบคมุ โรค ตดิ ตอ  อนกุรรมการ
15.  อธบิด ีกรม วทิยาศาสตร การ แพทย  อนกุรรมการ
16.  ผูอาํนวยการกองโรงพยาบาลภมูภิาค  อนกุรรมการ
17.  แพทยหญงิ บญุสมชยัมงคล  อนกุรรมการ
18.  แพทยหญงิ ศศ ิธร เพชร จนัทร  อนกุรรมการ
19.  แพทยหญงิ วรวรรณ ตนัไพจติร อนกุรรมการ
10.  นายแพทย ธานนิทรอนิทรกาํธร ชยั  อนกุรรมการ
11.  นายแพทย ไตร โรจนครธุเวโช  อนกุรรมการ



12. แพทยหญงิ  พมิพรรณ ตาดทอง  อนกุรรมการ
13.  แพทยหญงิ จนิตนาพวัไพโรจน  อนกุรรมการ
14.  แพทยหญงิ จารพุรพรหมวงศ  อนกุรรมการ
15.  แพทยหญงิ พมิล เชีย่ว ศลิป  อนกุรรมการ และ เลขานกุาร

คณะ อนุกรรมการ พิจารณา การ ให วิตามินเคปองกัน โรค เลือด ออก ใน ทารก
11. แพทยหญงิ ภทัร พรอศิราง กรูณ อยธุยา  ประธาน อนกุรรมการ
12.  นายแพทย วนิยัสวุตัถี  อนกุรรมการ
13.  แพทยหญงิ จฬุา รตัน มหา สนัทนะ  อนกุรรมการ
14.  แพทยหญงิ พมิลรตันไทยธรรมยานนท  อนกุรรมการ
15.  ผูอาํนวยการสาํนกัสงเสรมิสขุภาพ

กรมอนามยักระทรวงสาธารณสขุ  อนกุรรมการ
16.  นายแพทย สาธติโหตระกติย  อนกุรรมการ
17.  แพทยหญงิ วนั ดี นงิสานนท  อนกุรรมการ
18.  นายแพทย สมศกัดิ์ สทุศันวรวฒุิ  อนกุรรมการ
19.  นายแพทย ไตร โรจน ครธุเวโช  อนกุรรมการ
10.  นายแพทยสมพรโชตนิฤมล  อนกุรรมการ
11.  คณุ เสาวณี ศริ ิยตุตะ  อนกุรรมการ
12.  แพทยหญงิ อาํ ไพ วรรณ จวน สมัฤทธิ์  อนกุรรมการ และเลขานกุาร
13.  คณุผกายมาศ ปณฑะดษิ  อนุกรรมการผูชวยเลขานุการ



วตัถปุระสงค
1.  เพื่อ เผย แพร ผลงาน วิจัย บทความ ฟน วิชา และ

รายงาน ผูปวย ที่ นา สนใจ ทาง โลหิต วิทยา และ เวช ศาสตร
บรกิาร โลหติ

2.  เพือ่ สรางสรรค งาน เขยีน ของ นกั วจิยั ตาม มาตรฐาน
สากล

3.  เพื่อ เปน สื่อ ประสาน งาน และ แลก เปลี่ยน ความ รู
ความ คดิ เหน็ ระหวาง บคุลากร ทาง การ แพทย ผู เกีย่วของ ใน
การ ใช โลหติ กบั ผู ที ่เขา มาบ ร ิหาร งาน บรกิาร โลหติ

4.  เพือ่ เผย แพร กจิกรรม และ ขาวสาร ทาง วชิา การ ของ
ศูนย บริการ โลหิต แหง ชาติ สภา กาชาด ไทย และ สมาคม
โลหติ วทิยา แหง ประเทศ ไทย
การ สง ตน ฉบบั

ให สง ตน ฉบบั จรงิ และ สาํเนา อกี จาํนวน 2 ชดุ พรอม
ทัง้ diskette การ พมิพ ตน ฉบบั ใช Wordfor Windows
บทความ เกีย่ว กบั เวช ศาสตร บรกิาร โลหติ สง ได ที่ แพทย
หญิง  สรอยสอางค พิกุล สด ศูนย บริการ โลหิต แหง ชาติ
สภา กาชาด ไทย ถนน อัง รี ดูนังต เขต ปทุมวัน กรุงเทพฯ 
10330  โทรศัพท 252-4106-9 หรือ โทรสาร 255-5558
บทความ ทาง โลหติ วทิยา สง ได ที่  นายแพทย วชิยั ประยรู
ววิฒัน แผนก โลหติ วทิยา กอง อายรุกรรม โรงพยาบาล พระ
มงกุฎ เกลา 315 ถ. ราชวิถี เขต ราชเทวี กทม. 10400
โทรศพัท 246-0066 ตอ 9-3305 หรอื โทรสาร 644-6997
เรือ่ง ที ่จะ ลง พมิพ

 นพินธ ตน ฉบบั (original article) ทกุ เรือ่ง จะ ไดรบั
การ ตรวจ ทาน อาน ตน ฉบับ จาก คณะ บรรณาธิการ หรือ
ผูทรง คุณวุฒิ จาก ภาย นอก อยาง นอย 2 ทาน นิพนธ ตน
ฉบบั ไม ควร ม ีความ ยาว เกนิ กวา 20 หนา กระดาษ พมิพ A4
เวน บรรทดั พมิพ หาง จาก ขอบ ทกุ ดาน อยาง นอย 1 นิว้ การ
รายงาน การ วจิยั ควร ม ีขอมลู เรยีง ตาม ลาํดบั ดงั ตอไป นี้

1.  หนา แรก ประกอบ ดวย ชื่อ เรื่อง ชื่อ ผู นิพนธ และ
สถาบนั ของ ผู นพินธ ทัง้ ภาษา ไทย และ ภาษา องั กฤษ

2.  บท คดั ยอ (abstract) ภาษา ไทย และ ภาษา องักฤษ
และ key words 2-5 คาํ

3.  เนือ้ เรือ่ง (text) ประกอบ ดวย
 บทนาํ (introduction) ประกอบ ดวย เหตผุล

และ จดุ ประสงค ใน การ วจิยั
 วสัด ุและ วธิกีาร (materials and methods)
 ผล การ วจิยั (results)
 วจิารณ (discussion)
 สรปุ (summary)
 กติต ิกรรม ประกาศ (acknowlegement)
 เอกสาร อางองิ (references)

4.  ตาราง (tables)
5.  รูป และ คํา บรรยาย (figures and figure leg-

ends)
 บทความ ฟน วชิา (subject review) เปน เรือ่ง ที ่สง มา

เอง หรอื ทาง คณะ บรรณาธกิาร ขอ เชญิ ให เขยีน ทกุ เรือ่ง จะ
ไดรับ การ ตรวจ ทาน ตน ฉบับ จาก คณะ บรรณาธิการ หรือ
ผูทรง คุณวุฒิ จาก ภาย นอก อยาง นอย 2 ทาน ไม ควร ยาว
มาก กวา 20 หนา กระดาษ พมิพ A4 เวน บรรทดั ประกอบ
ดวย ขอมลู เรยีง ตาม ลาํดบั ดงั ตอไป นี้

1.  บทนาํ (introduction)
2.  เนือ้ เรือ่ง (text)
3.  สรปุ (summary)
4.  เอกสาร อางองิ (references)
  รายงาน ผูปวย (case report) เปน ผูปวย ที่ นา สนใจ

ตางๆ มี ความ ยาว ไม เกิน 10 หนา กระดาษ พิมพ A4 เวน
บรรทดั ประกอบ ดวย ขอมลู เรยีง ตาม ลาํดบั

1.  บท คดั ยอ ภาษา ไทย และ องักฤษ พรอม key words
2-5 คาํ

คาํ แนะนาํ สาํหรบั ผูสง บทความ ลง พมิพ



2.  บทนาํ (introduction)
3.  เนือ้ เรือ่ง (text)
4.  สรปุ (summary)
5.  เอกสาร อางองิ (references)
 บท บรรณาธกิาร (editorial) คณะ บรรณาธกิาร อาจ

เชิญ ผู เชี่ยวชาญ มี ความ รู ความ สามารถ เขียน ใน เรื่อง ที่
เกีย่ว กบั นพินธ ตน ฉบบั ที ่จะ ลง พมิพ ใน เลม นัน้ ประกอบ
ดวย ขอมลู เรยีง ตาม ลาํดบั ดงันี้

1.  บทนาํ (introduction)
2.  เนือ้ เรือ่ง (text)
3.  สรปุ (summary)
4.  เอกสาร อางองิ (references)
 บท วจิารณ ผูปวย (case discussion) จะ เปน ตวัอยาง

ผูปวย ที่ นา สนใจ นํา เสนอ ทั้ง ประวัติ การ ตรวจ รางกาย
การ ตรวจ ทาง หอง ปฏิบัติ การ การ วินิจฉัย แยก โรค
วจิารณ สรปุ และ เอกสาร อางองิ

 ถาม- ตอบ (question & answer) เปน การ ตอบ
ปญหา ที ่ม ีผู สนใจ ถาม มา

 บทความ พเิศษ (special article)
 ปญหา ผูปวย ที่ นา สนใจ  (interesting  case) เปน

ปญหา ของ ผูปวย ที่ นา สนใจ ประกอบ ดวย ประวัติ และ
การ ตรวจ รางกาย โดย ยอ และ มี ภาพ ประกอบ ที่ นา สนใจ
ตางๆ ม ีคาํถาม และ คาํตอบ สัน้ ๆ  อาจ ม ีเอกสาร อางองิ

 บทความ จาก การ ประชมุ (conference high-light)
เปน การ สรปุ เรือ่ง ที ่นา สนใจ จาก การ ประชมุ ทัง้ ใน หรอื นอก
หนวยงาน ที่ อยาก จะ เปน สื่อ ให ผูอาน ที่ ไม ได ไป ประชุม
ทราบ มี ความ ยาว ไม เกิน 5 หนา กระดาษ พิมพ A4 เวน
บรรทดั

 ยอ วาร สาร (abstract review) จาก บทความ ภาษา
ตาง ประเทศ หรอื ภาษา ไทย ที ่ต ีพมิพ แลว ไม นาน และ ควร
ม ีบท วจิารณ สัน้ ๆ  ประกอบ

 ปกิณกะ (miscellaneous) เปน บทความ ทั่ว ไป ที่
เกีย่ว กบั กจิการ ทาง การ แพทย หรอื สาย การ แพทย ตางๆ

การ เตรยีม ตน ฉบบั
1.  การ พมิพ ตน ฉบบั ให ใช กระดาษ ขนาด A4 พมิพ

หนา เดยีว เวน บรรทดั พมิพ ให หาง จาก ขอบ ทกุ ดาน อยาง
นอย 1 นิว้ และ ใส ตวั เลข หนาที ่มมุ บน ขวา ของ กระดาษ ทกุ
หนา

2.  หนา แรก ประกอบ ดวย ชือ่ เรือ่ง ชือ่ ผู นพินธ ทัง้ ชือ่
ตวั และ ชือ่ สกลุ คณุวฒุิ และ สถาน ที ่ทาํงาน ทัง้ ภาษา ไทย
และ ภาษา องักฤษ ชือ่ เรือ่ง ควร สัน้ และ ให ได ใจความ ตรง
กบั วตัถปุระสงค และ เนือ้ เรือ่ง

3.  หนาที่ 2 ประกอบ ดวย บท คดั ยอ ภาษา ไทย และ
ภาษา องักฤษ อยาง ละ ไม เกนิ 250 คาํ

4.  เนื้อ เรื่อง ควร ใช ภาษา ที่ งาย สั้น กระ ทัด รัด แต
ชัดเจน ถา ตน ฉบับ เปน ภาษา ไทย ให ยึด ตาม หลัก
พจนานุกรม  ฉบับ ราชบัณฑิตยสถาน ไม ใช เครื่องหมาย
วรรค ตอน ควร ใช คํา ภาษา ไทย ให มาก ที่ สุด ยกเวน คํา
ภาษา องักฤษ ที ่แปล ไม ได หรอื แปล แลว ทาํให ได ใจความ
ไม ชัดเจน ถา ใช คํา ยอ ที่ ไม สากล ตอง บอก คํา เต็ม ไว ทุก
ครัง้ ที ่ใช ครัง้ แรก ชือ่ ยา ควร ใช ชือ่ สามญั เสมอ (generic
name) หาก จาํเปน ให ใส ไว ใน วง เลบ็

5. ตาราง ให พมิพ แยก ตาง หาก ตาราง แต ละ แผน ให
หมายเลข ตาราง ที ่ตาม ดวย หวั เรือ่ง อยู เหนอื ตาราง

6.  ภาพ ใช ภาพ ขาว- ดาํ หรอื ภาพ เขยีน ดวย หมกึ คาํ
บน กระดาษ ขาว ให ชื่อ กํากับ ภาพ เรียง ตาม ลําดับ ใน เนื้อ
เรือ่ง

7.  คาํ อธบิาย ภาพ ให พมิพ แยก แต ละ ภาพ ควร จะ ใช
ขอความ ที่ กระชับ ได ใจความ สมบูรณ ให หมายเลข รูป ที่
พรอม คาํ อธบิาย ภาพ สัน้ ๆ  อยู ใต ภาพ

8.  จะ ตอง ลง ลาย มือ ชื่อ ของ ผู นิพนธ ทุก คน ใน
จดหมาย ที ่เขยีน ถงึ บรรณาธกิาร เพือ่ สง ตน ฉบบั ลง ต ีพมิพ

9.  เอกสาร อางอิง ใช ตาม Vancouver’s Interna-
tional  Committee of MedicineJournal Editor
(ค.ศ.1982)  ใส หมายเลข เรียง ตาม ลําดับ ที่ อางอิง ใน เนื้อ
เรื่อง การ ยอ ชื่อ วาร สาร ให ใช ตาม Index Medicus



สาํหรบั เอกสาร อางองิ ภาษา ไทย ให เขยีน แบบ เดยีว กนั แต
ชือ่ ผู นพินธ ใช ชือ่ เตม็ ใส ชือ่ ตวั กอน ตาม ดวย ชือ่ สกลุ และ
ใช ป เปนพ.ศ. แทน
ตวัอยาง การ เขยีน เอกสาร อางองิ
เอกสาร อางองิ ภาษา องักฤษ

  เอกสาร ที ่เปน วาร สาร ถา ผู นพินธ นอย กวา 6 คน ให ใส
ชื่อ ทุก คน ถา มาก กวา 6 คน ใส ชื่อ 3 คน แรก แลว ตาม
ดวย et al. โดย ใช ชือ่ สกลุ กอน ใช เครือ่งหมาย วรรค ตอน
เชน

Singh SN, Fletchar RD, Fisher SG, et al.
Aminodarone  in patients withcongestive heart
fai lure and asymptomatic ventricular
arrthythmia.   NEngl J Med  1995;333:77-82.

 ใน กรณ ีที ่ผู นพินธ เปน กลุม ผู รายงาน
The European Atrial Fibrillation Trial Study

Group. Optimal oralanticoagulant therapy in
patients with nonrheumatic atrialfibrillation
and recent cerebral ischemia. N Engl J Med
1995;333:5-10.

 เอกสาร ที ่เปน หนงัสอื สาํหรบั หนงัสอื ที ่ม ีผู นพินธ คน
เดยีว

Isbister J. Clinical Haematology : A Prob-
lem  Oriented Approach. Sydney : Williams &
Wilkins, Adis Pry Limited, 1986.

 หนังสือ ที่ มี บรรณาธิการ และ มี ผู นิพนธ หลาย คน
รวมกนั เขยีน

Malpsa JS, Bergsagel DE, Kyle RA. Myeloma

: Biology and Management. Oxford : Oxford
University  Press, 1995.

 สาํหรบั หนงัสอื ที ่ม ีผู นพินธ เปน กลุม ใน หนวยงาน
American Medical Association, Department

of Drugs. AMA DrugEvaluations. 3rd ed.
Littletion  : Publishing Sciences Group, 1977.

 การ อาง เฉพาะ บท ใด บท หนึง่ ใน หนงัสอื
Weatheral DJ. The thalassemias. In :

Beutler  E, Lichtman MA, CollerBS, Kipps TJ,
eds. Williams Hematology. 5th ed. New York
: McGraw-Hill, Inc., 1995: 481-615.
เอกสาร อางอิง ภาษา ไทย

 เอกสาร ที่ เปน วาร สาร
วชิยั ประยรู ววิฒัน, ถนอม ศรี ศร ีชยั กลุ, จต ุพร พนู

เกษ, อดุม จนัทรา รกัษ ศร,ี วทิยา ตนั สวุรรณ นนท. การ
ศกึษา ขนาด ตางๆ ของ ยา แอสไพรนิ ที ่ม ีผล ตอ การ ทาํงาน
ของ เกร็ด เลือด ใน ชาย ไทย ปกติ. อายุรศาสตร 2531;4:
141-6.

 เอกสาร ที่ เปน ตํารา
สุคนธวิสุทธิ พันธ, ภัทร พรอิศราง กูรณ อยุธยา,

สบืสนัต มหา สนัทนะ. ภาวะ เลอืด ออก ผดิ ปกต.ิ กรงุเทพฯ:
โครงการ ตํารา ศิริราช, 2523.

วชิยั ประยรู ววิฒัน. Thrombocytosis and throm-
bocythemia  ใน : ถนอม ศรี ศร ีชยั กลุ, แสง สรุยี จฑูา,
บรรณาธกิาร. ตาํรา โลหติ วทิยา: การ วนิจิฉยั และ การ รกัษา
โรค เลอืด ที ่พบ บอย ใน ประเทศ ไทย. กรงุเทพมหานคร :
บริษัทเมดิคอลมีเดีย จํากัด, 2537:336-84
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