
เจาของ	 ศูนยบริการโลหิตแหงชาติ	สภากาชาดไทย	และสมาคมโลหิตวิทยาแหงประเทศไทย

ที่ปรึกษา	 ชัยเวช		นุชประยูร	 สุรพล		อิสรไกรศีล

	 ภัทรพร		อิศรางกูร	ณ	อยุธยา	 ปญญา		เสกสรรค

	 ศรีวิไล		ตันประเสริฐ	 พลภัทร		โรจนนครินทร

	 ทัศนยานี		จันทนยิ่งยง

	 สรอยสอางค		พิกุลสด

	 พิมล		เชี่ยวศิลป

บรรณาธิการ	 ศศิธร		เพชรจันทร	 อำาไพวรรณ		จวนสัมฤทธิ์

บรรณาธิการผูชวย	 อุบลวัณณ		จรูญเรืองฤทธิ์	 อรุณี		เจตศรีสุภาพ

	 ออยทิพย		ณ	ถลาง

คณะบรรณาธิการ	 จันทพงษ		วะสี	 กาญจนา		จันทรสูง

	 ดำารง		เชี่ยวศิลป	 จันทราภา		ศรีสวัสดิ์

	 วิโรจน		จงกลวัฒนา	 ธีรชิต		โชติสัมพันธเจริญ

	 ยุพา		เอื้อวิจิตรอรุณ	 ปยะ		รุจกิจยานนท

	 นิภาพรรณ		ลี้ตระกูล	 ไปรยา		รุจิโรจนจินดากุล

	 ลัดดา		ฟองสถิตยกุล	 พันธุเทพ		อังชัยสุขศิริ

	 ปาริชาติ		เพิ่มพิกุล	 วิปร		วิประกษิต

	 อมรรัตน		รมพฤกษ	 สมใจ		กาญจนาพงศกุล

	 ชาญวิทย		ลีลายุวัฒน	 อดิศักดิ์		ตันติวรวิทย

	 ดวงตะวัน		ธรรมาณิชานนท	 อาจรบ		คูหาภินันทน

	 ทัศนีย์		สกุลดำารงค์พานิช	 อิศรางค		นุชประยูร

	 พิณทิรา		ตันเถียร	 ปณิสินี		ลวสุต

	 พรรณดี		วัฒนบุญยงเจริญ	 อุษณรัสมิ์		อนุรัฐพันธ

กำาหนดออก	 รายสามเดือน	ปละ	4	ฉบับ

	 (มกราคม-มีนาคม			เมษายน-มิถุนายน			กรกฎาคม-กันยายน			ตุลาคม-ธันวาคม)

อัตราคาบำารุง	 ปละ	300	บาท	(ปลีกเลมละ	100	บาท)	ตลอดชีพสมาชิก	3,000.-	บาท

รูปเลม	 ธานนท		นนทการ

ปก	 ธัญญพงษ		ณ	นคร				นฤพนธ		สุข	พราหมณ

พิมพที่	 นำาอักษรการพิมพ			800/35-37			ซอยตระกูลสุข			ถนนอโศก-ดินแดง			กรุงเทพมหานคร			10400

โลหิตวิทยาและเวชศาสตรบริการโลหิต
วารสาร
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คณะบรรณาธิการของศูนยบริการโลหิตแหงชาติ สภากาชาดไทย

บรรณาธิการ

รองศาสตราจารย	แพทยหญิงศศิธร		เพชรจันทร	 ภาควิชาเวชศาสตรการธนาคารเลือด

	 คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล	มหาวิทยาลัยมหิดล

บรรณาธิการผูชวย

นาวาโทหญิง	แพทยหญิงอุบลวัณณ		จรูญเรืองฤทธิ์	 ศูนยบริการโลหิตแหงชาติ	สภากาชาดไทย

พลตรีหญิง	ศาสตราจารยพิเศษ	ดร.ออยทิพย		ณ	ถลาง	 บัณฑิตศึกษา	คณะสหเวชศาสตร	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

	 ศูนยรังสิต

คณะบรรณาธิการ

รองศาสตราจารย	แพทยหญิงจันทพงษ		วะสี	 ภาควิชาจุลชีววิทยา	คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล

	 มหาวิทยาลัยมหิดล

นายแพทยดำารง		เชี่ยวศิลป	 ศูนยบริการโลหิตแหงชาติ	สภากาชาดไทย

อาจารย	นายแพทยวิโรจน		จงกลวัฒนา	 ภาควิชาเวชศาสตรการธนาคารเลือด

	 คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล	มหาวิทยาลัยมหิดล

รองศาสตราจารย	ยุพา		เอื้อวิจิตรอรุณ	 คณะเทคนิคการแพทย	มหาวิทยาลัยขอนแกน

นิภาพรรณ		ลี้ตระกูล	 งานธนาคารเลือด	โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม

ลัดดา		ฟองสถิตยกุล	 งานธนาคารเลือด	โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม

ผูชวยศาสตราจารย	แพทยหญิงปาริชาติ		เพิ่มพิกุล	 ภาควิชาเวชศาสตรการธนาคารเลือด

	 คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล	มหาวิทยาลัยมหิดล

รองศาสตราจารย	ดร.	อมรรัตน		รมพฤกษ	 คลังเลือดกลาง	คณะแพทยศาสตร	มหาวิทยาลัยขอนแกน

รองศาสตราจารย	ดร.	ชาญวิทย		ลีลายุวัฒน	 คณะเทคนิคการแพทย	มหาวิทยาลัยขอนแกน

ผูชวยศาสตราจารย	แพทยหญิงดวงตะวัน		ธรรมาณิชานนท	 ภาควิชาพยาธิวิทยา	คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี

	 มหาวิทยาลัยมหิดล

ทัศนีย		สกุลดำารงคพานิช	 ศูนยบริการโลหิตแหงชาติ	สภากาชาดไทย

เภสัชกรหญิงพิณทิรา		ตันเถียร	 ศูนยบริการโลหิตแหงชาติ	สภากาชาดไทย

แพทยหญิงพรรณดี		วัฒนบุญยงเจริญ	 ฝายธนาคารเลือด	โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ	สภากาชาดไทย



คณะบรรณาธิการของสมาคมโลหิตวิทยาแหงประเทศไทย

บรรณาธิการ

ศาสตราจารย	แพทยหญิงอำาไพวรรณ		จวนสัมฤทธิ	์ ภาควิชากุมารเวชศาสตร	คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี

	 มหาวิทยาลัยมหิดล

บรรณาธิการผูชวย

ศาสตราจารย	แพทยหญิงอรุณี		เจตศรีสุภาพ	 ภาควิชากุมารเวชศาสตร	คณะแพทยศาสตร	มหาวิทยาลัยขอนแกน

คณะบรรณาธิการ

ผูชวยศาสตราจารย	แพทยหญิงกาญจนา		จันทรสูง	 ภาควิชาอายุรศาสตร	คณะแพทยศาสตร	มหาวิทยาลัยขอนแกน

ผูชวยศาสตราจารย	แพทยหญิงจันทราภา		ศรีสวัสดิ์	 กองอายุรกรรม	โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา

ผูชวยศาสตราจารย	นายแพทยธีรชิต		โชติสัมพันธเจริญ	 ภาควิชากุมารเวชศาสตร	คณะแพทยศาสตร

	 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

อาจารย	นายแพทยปยะ		รุจกิจยานนท	 กองกุมารเวชกรรม	โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา

ผูชวยศาสตราจารย	แพทยหญิงไปรยา		รุจิโรจนจินดากุล	 ภาควิชาอายุรศาสตร	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

ศาสตราจารย	นายแพทยพันธุเทพ		อังชัยสุขศิริ	 ภาควิชาอายุรศาสตร	คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี

	 มหาวิทยาลัยมหิดล

รองศาสตราจารย	นายแพทยวิปร		วิประกษิต	 ภาควิชากุมารเวชศาสตร	คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล

	 มหาวิทยาลัยมหิดล

ผูชวยศาสตราจารย	แพทยหญิงสมใจ		กาญจนาพงศกุล	 กลุมงานกุมารเวชศาสตร	สถาบันสุขภาพเด็กแหงชาติมหาราชินี

อาจารย	นายแพทยอดิศักดิ์		ตันติวรวิทย	 ภาควิชาอายุรศาสตร	คณะแพทยศาสตรมหาวิทยาลัยเชียงใหม

อาจารย	นายแพทยอาจรบ		คูหาภินันทน	 ภาควิชาอายุรศาตร	คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล

	 มหาวิทยาลัยมหิดล

รองศาสตราจารย	นายแพทยอิศรางค		นุชประยูร	 ภาควิชากุมารเวชศาสตร	คณะแพทยศาสตร	

	 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

อาจารย	แพทยหญิงปณิสินี		ลวสุต	 ภาควิชาอายุรศาสตร	คณะแพทยศาสตร	จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

อาจารย	นายแพทยอุษณรัสมิ์		อนุรัฐพันธ	 ภาควิชากุมารเวชศาสตร	คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี

	 มหาวิทยาลัยมหิดล



คณะกรรมการบริหาร

สมาคมโลหิตวิทยาแหงประเทศไทย วาระที่ 18

พ.ศ. 2557-2559

1.	แพทยหญิง	คุณสุภา		ณ	นคร	 ที่ปรึกษา

2.	แพทยหญิง	คุณหญิง	สุดสาคร		ตูจินดา	 ที่ปรึกษา

3.	แพทยหญิงถนอมศรี		ศรีชัยกุล	 ที่ปรึกษา

4.	แพทยหญิงภัทรพร		อิศรางกูร	ณ	อยุธยา	 ที่ปรึกษา

5.	นายแพทยวินัย		สุวัตถี	 ที่ปรึกษา

6.	แพทยหญิงทิพย		ศรีไพศาล	 ที่ปรึกษา

7.	แพทยหญิงแสงสุรีย		จูฑา	 ที่ปรึกษา

8.	นายแพทยธานินทร		อินทรกำาธรชัย	 ที่ปรึกษา

9.	นายแพทยวันชัย		วนะชิวนาวิน	 นายกสมาคม

10.	นายแพทยวิชัย		ประยูรวิวัฒน	 อุปนายก

11.	นายแพทยพลภัทร		โรจนนครินทร	 เลขาธิการ

12.	แพทยหญิงวันดี		นิงสานนท	 เหรัญญิก

13.	นายแพทยวันชัย		วนะชิวนาวิน	 ประธานฝายวิชาการ

14.	นายแพทยปญญา		เสกสรรค	 รองประธานฝายวิชาการ

15.	นายแพทยวีระศักดิ์		นาวารวงศ	 รองประธานฝายวิชาการ

16.	แพทยหญิงอำาไพวรรณ		จวนสัมฤทธิ	์ ประธานฝายวารสาร

17.	นายแพทยไตรโรจน		ครุธเวโช	 ประธานฝายเผยแพรความรูสูประชาชน

18.	นายแพทยนพดล		ศิริธนารัตนกุล	 ประธานฝายวิจัย

19.	นายแพทยสุรเดช		หงสอิง	 ประธานฝายวิเทศสัมพันธ

20.	นายแพทยรชต		ลำากูล	 ประธานฝายสารสนเทศ

21.	แพทยหญิงสรอยสอางค		พิกุลสด	 ประธานฝายประชาสัมพันธ

22.	แพทยหญิงกวิวัณณ		วีรกุล	 นายทะเบียน

23.	ดร.	ออยทิพย		ณ	ถลาง	 ปฏิคม

24.	นายแพทยสุภร		จันทจารุณี	 กรรมการกลาง



คณะอนุกรรมการฝายตางๆ

สมาคมโลหิตวิทยาแหงประเทศไทย

วาระ พ.ศ. 2557-2559

คณะอนุกรรมการฝายวิชาการ

1.	แพทยหญิงทิพย		ศรีไพศาล	 ที่ปรึกษา
2.	แพทยหญิงแสงสุรีย		จูฑา	 ที่ปรึกษา
3.	นายแพทยธานินทร		อินทรกำาธรชัย	 ที่ปรึกษา
4.	นายแพทยวันชัย		วนะชิวนาวิน	 ประธานอนุกรรมการ
5.	นายแพทยปญญา		เสกสรรค	 รองประธานอนุกรรมการ
6.	นายแพทยวีระศักดิ์		นาวารวงศ	 รองประธานอนุกรรมการ
7.	แพทยหญิงกลีบสไบ		สรรพกิจ	 อนุกรรมการ
8.	แพทยหญิงกาญจนา		จันทรสูง	 อนุกรรมการ
9.	แพทยหญิงจันทราภา		ศรีสวัสดิ์	 อนุกรรมการ
10.	นายแพทยชาญชัย		ไตรวารี	 อนุกรรมการ
11.	แพทยหญิงดารินทร		ซอโสตถิกุล	 อนุกรรมการ
12.	นายแพทยธีรชิต		โชติสัมพันธเจริญ	 อนุกรรมการ
13.	แพทยหญิงปาริชาติ		เพิ่มพิกุล	 อนุกรรมการ
14.	นายแพทยพงษเทพ		วิบูลยจันทร	 อนุกรรมการ
15.	นายแพทยพลภัทร		โรจนนครินทร	 อนุกรรมการ
16.	นายแพทยพันธุเทพ		อังชัยสุขศิริ	 อนุกรรมการ
17.	แพทยหญิงพิมพรรณ		กิจพอคา	 อนุกรรมการ
18.	แพทยหญิงพิมพลักษณ		เจริญขวัญ	 อนุกรรมการ
19.	แพทยหญิงลลิตา		นรเศรษฐธาดา	 อนุกรรมการ
20.	นายแพทยวิปร		วิประกษิต	 อนุกรรมการ
21.	นายแพทยสามารถ		ภคกษมา	 อนุกรรมการ
22.	นายแพทยสุภร		จันทจารุณี	 อนุกรรมการ
23.	นายแพทยสุรเดช		หงสอิง	 อนุกรรมการ
24.	นายแพทยสุรพล		เวียงนนท	 อนุกรรมการ
25.	นายแพทยอุดมศักดิ์		บุญวรเศรษฐ	 อนุกรรมการ
26.	นายแพทยเอกพันธ		ครุพงศ	 อนุกรรมการ
27.	นายแพทยตนตนัย		นำาเบญจพล	 อนุกรรมการและเลขานุการ 

คณะอนุกรรมการฝายวารสาร

1.	นายแพทยสุรพล		อิสรไกรศีล	 ที่ปรึกษา
2.	แพทยหญิงอำาไพวรรณ		จวนสัมฤทธิ	์ ประธานอนุกรรมการ
3.	แพทยหญิงอรุณี		เจตศรีสุภาพ	 รองประธานอนุกรรมการ
4.	แพทยหญิงกาญจนา		จันทรสูง	 อนุกรรมการ
5.	แพทยหญิงจันทราภา		ศรีสวัสดิ์	 อนุกรรมการ
6.	นายแพทยธีรชิต		โชติสัมพันธเจริญ	 อนุกรรมการ
7.	นายแพทยปยะ		รุจกิจยานนท	 อนุกรรมการ
8.	แพทยหญิงไปรยา		รุจิโรจนจินดากุล	 อนุกรรมการ
9.	นายแพทยพันธุเทพ		อังชัยสุขศิริ	 อนุกรรมการ
10.	นายแพทยวิปร		วิประกษิต	 อนุกรรมการ



11.	แพทยหญิงสมใจ		กาญจนาพงศกุล	 อนุกรรมการ
12.	นายแพทยอดิศักดิ์		ตันติวรวิทย	 อนุกรรมการ
13.	นายแพทยอาจรบ		คูหาภินันทน	 อนุกรรมการ
14.	นายแพทยอิศรางค		นุชประยูร	 อนุกรรมการ
15.	แพทยหญิงปณิสินี		ลวสุต	 อนุกรรมการ
16.	นายแพทยอุษณรัสมิ์		อนุรัฐพันธ	 อนุกรรมการและเลขานุการ

คณะอนุกรรมการฝายวิจัย

1.	นายแพทยนพดล		ศิริธนารัตนกุล	 ประธานอนุกรรมการ
2.	แพทยหญิงจันทราภา		ศรีสวัสดิ์	 อนุกรรมการ
3.	นายแพทยบุญชู		พงศธนากุล	 อนุกรรมการ
4.	แพทยหญิงภิญโญ		รัตนาอัมพวัลย	 อนุกรรมการ
5.	นายแพทยยิ่งยง		ชินธรรมมิตร	 อนุกรรมการ
6.	นายแพทยสุภร		จันทจารุณี	 อนุกรรมการ
7.	นายแพทยอาจรบ		คูหาภินันทน	 อนุกรรมการ

คณะอนุกรรมการฝายเผยแพรความรูสูประชาชน

1.	แพทยหญิงทิพย		ศรีไพศาล	 ที่ปรึกษา
2.	แพทยหญิงสรอยสอางค		พิกุลสด	 ที่ปรึกษา
3.	นางกมลาสิริ		อิศรางกูร	ณ	อยุธยา	 ที่ปรึกษา	
4.	นายแพทยไตรโรจน		ครุธเวโช	 ประธานอนุกรรมการ
5.	นายแพทยกิตติ		ตอจรัส	 อนุกรรมการ
6.	แพทยหญิงดารินทร		ซอโสตถิกุล	 อนุกรรมการ
7.	นายแพทยตนตนัย		นำาเบญจพล	 อนุกรรมการ
8.	แพทยหญิงธีรยา		พัววิไล	 อนุกรรมการ
9.	นายแพทยบุญชู		พงศธนากุล	 อนุกรรมการ
10.	แพทยหญิงปาริชาติ		เพิ่มพิกุล	 อนุกรรมการ
11.	นายแพทยปติพัฒก		ชำานาญเวช	 อนุกรรมการ
12.	แพทยหญิงวารุณี		จินารัตน	 อนุกรรมการ
13.	นายแพทยสุรเดช		หงสอิง	 อนุกรรมการ
14.	ดร.	ออยทิพย		ณ	ถลาง	 อนุกรรมการ
15.	นายแพทยอุดมศักดิ์		บุญวรเศรษฐ	 อนุกรรมการ
16.	นายแพทยรชต		ลำากูล	 อนุกรรมการและเลขานุการ
17.	นางสาวปยนันท		คุมครอง	 อนุกรรมการและผูชวยเลขานุการ

คณะอนุกรรมการฝายวิเทศสัมพันธ

1.	แพทยหญิงภัทรพร		อิศรางกูร	ณ	อยุธยา	 ที่ปรึกษา
2.	แพทยหญิงแสงสุรีย		จูฑา	 ที่ปรึกษา
3.	นายแพทยธานินทร		อินทรกำาธรชัย	 ที่ปรึกษา
4.	นายแพทยวันชัย		วนะชิวนาวิน	 ที่ปรึกษา
5.	นายแพทยสุรเดช		หงสอิง	 ประธานอนุกรรมการ
6.	แพทยหญิงกลีบสไบ		สรรพกิจ	 อนุกรรมการ
7.	นายแพทยตนตนัย		นำาเบญจพล	 อนุกรรมการ
8.	แพทยหญิงบุณฑริกา		สุวรรณวิบูลย	 อนุกรรมการ
9.	นายแพทยปยะ		รุจกิจยานนท	 อนุกรรมการ



10.	แพทยหญิงสุลดา		ภูเกียรติ	 อนุกรรมการ
11.	นายแพทยอิศรางค		นุชประยูร	 อนุกรรมการ
12.	นายแพทยอุษณรัสมิ์		อนุรัฐพันธ	 อนุกรรมการ
13.	นายแพทยอุดมศักดิ์		บุญวรเศรษฐ	 อนุกรรมการ

คณะอนุกรรมการฝายเซลลตนกำาเนิดเม็ดเลือด

1.	แพทยหญิงแสงสุรีย		จูฑา	 ที่ปรึกษา
2.	นายแพทยสุรพล		อิสรไกรศีล	 ที่ปรึกษา
3.	นายแพทยธานินทร		อินทรกำาธรชัย	 ประธานอนุกรรมการ
4.	นายแพทยสุรเดช		หงสอิง	 รองประธานอนุกรรมการ
5.	แพทยหญิงกลีบสไบ		สรรพกิจ	 อนุกรรมการ
6.	นายแพทยกรมิษฐ		ศุภพิพัฒน	 อนุกรรมการ
7.	แพทยหญิงจันทราภา		ศรีสวัสดิ์	 อนุกรรมการ
8.	แพทยหญิงเจน		เจียรธนะกานนท	 อนุกรรมการ
9.	แพทยหญิงธีรยา		พัววิไล	 อนุกรรมการ
10.	นายแพทยปญญา		เสกสรรค	 อนุกรรมการ
11.	นายแพทยพีระพล		วอง	 อนุกรรมการ
12.	นายแพทยรชต		ลำากูล	 อนุกรรมการ
13.	แพทยหญิงสรอยสอางค		พิกุลสด	 อนุกรรมการ
14.	นายแพทยสุรพล		เวียงนนท	 อนุกรรมการ
15.	นายแพทยอดิศักดิ์		ตันติวรวิทย	 อนุกรรมการ
16.	นายแพทยอานุภาพ		เลขะกุล	 อนุกรรมการ
17.	นายแพทยเอกพันธุ		ครุพงศ	 อนุกรรมการ
18.	นายแพทยอุดมศักดิ์		บุญวรเศรษฐ	 อนุกรรมการและเลขานุการ

คณะอนุกรรมการฝาย Thrombosis และ Hemostasis

1.	แพทยหญิงภัทรพร		อิศรางกูร	ณ	อยุธยา	 ที่ปรึกษา
2.	แพทยหญิงสุคนธ		วิสุทธิพันธ	 ที่ปรึกษา
3.	นายแพทยวิชัย		อติชาตการ	 ที่ปรึกษา
4.	แพทยหญิงอำาไพวรรณ		จวนสัมฤทธิ	์ ประธานอนุกรรมการ
5.	นายแพทยพันธุเทพ		อังชัยสุขศิริ	 รองประธานอนุกรรมการ
6.	นายแพทยชาญชัย		ไตรวารี	 อนุกรรมการ
7.	แพทยหญิงดารินทร		ซอโสตถิกุล	 อนุกรรมการ
8.	นายแพทยนภชาญ		เอื้อประเสริฐ	 อนุกรรมการ
9.	นายแพทยบุญชู		พงศธนากุล	 อนุกรรมการ
10.	นายแพทยธีระ		ฤชุตระกูล	 อนุกรรมการ
11.	แพทยหญิงสมใจ		กาญจนาพงศกุล	 อนุกรรมการ
12.	นายแพทยวิชัย		ประยูรวิวัฒน	 อนุกรรมการ
13.	แพทยหญิงพัชรี		คำาวิลัยศักดิ์	 อนุกรรมการ
14.	นายแพทยอภิชัย		ลีละสิริ	 อนุกรรมการ
15.	แพทยหญิงนงนุช		สิระชัยนันท	 อนุกรรมการและเลขานุการ



คณะอนุกรรมการฝายมะเร็งทางโลหิตวิทยาในเด็ก

1.	แพทยหญิงทิพย		ศรีไพศาล	 ที่ปรึกษา
2.	แพทยหญิงวันดี		นิงสานนท	 ที่ปรึกษา
3.	นายแพทยปญญา		เสกสรรค	 ประธานอนุกรรมการ
4.	นายแพทยไตรโรจน		ครุธเวโช	 รองประธานอนุกรรมการ
5.	นายแพทยกรมิษฐ		ศุภพิพัฒน	 อนุกรรมการ
6.	แพทยหญิงกลีบสไบ		สรรพกิจ	 อนุกรรมการ
7.	นายแพทยธีรชิต		โชติสัมพันธเจริญ	 อนุกรรมการ
8.	นายแพทยรชต		ลำากูล	 อนุกรรมการ
9.	นายแพทยวรวุฒิ		เชยประเสริฐ	 อนุกรรมการ
10.	แพทยหญิงสมใจ		กาญจนาพงศกุล	 อนุกรรมการ
11.	นายแพทยสามารถ		ภคกษมา	 อนุกรรมการ
12.	นายแพทยสุรพล		เวียงนนท	 อนุกรรมการ
13.	นายแพทยสุรเดช		หงสอิง	 อนุกรรมการ
14.	แพทยหญิงกวิวัณณ		วีรกุล	 อนุกรรมการและเลขานุการ

คณะอนุกรรมการฝายมะเร็งทางโลหิตวิทยาในผูใหญ

1.	นายแพทยวีระศักดิ์		นาวารวงศ	 ประธานอนุกรรมการ
2.	แพทยหญิงกาญจนา		จันทรสูง	 อนุกรรมการ
3.	แพทยหญิงจันทราภา		ศรีสวัสดิ์	 อนุกรรมการ
4.	นายแพทยธานินทร		อินทรกำาธรชัย	 อนุกรรมการ
5.	แพทยหญิงธีรยา		พัววิไล	 อนุกรรมการ
6.	นายแพทยธัญญพงษ		ณ	นคร	 อนุกรรมการ
7.	นายแพทยนพดล		ศิริธนารัตนกุล	 อนุกรรมการ
8.	แพทยหญิงลลิตา		นรเศรษฐธาดา	 อนุกรรมการ
9.	นายแพทยวิชัย		ประยูรวิวัฒน	 อนุกรรมการ
10.	แพทยหญิงแสงสุรีย		จูฑา	 อนุกรรมการ
11.	นายแพทยอานุภาพ		เลขะกุล	 อนุกรรมการ
12.	นายแพทยอุดมศักดิ์		บุญวรเศรษฐ	 อนุกรรมการ
13.	นายแพทยสุภร		จันทจารุณี	 อนุกรรมการและเลขานุการ

คณะอนุกรรมการฝาย Palliative  Care

1.	แพทยหญิงทิพย		ศรีไพศาล	 ที่ปรึกษา
2.	แพทยหญิงวันดี		นิงสานนท	 ที่ปรึกษา
3.	ดร.	แสวง		บุญเฉลิมวิภาส	 ที่ปรึกษา
4.	นายแพทยเต็มศักดิ์		พึ่งรัศมี	 ที่ปรึกษา
5.	แพทยหญิงกวิวัณณ		วีรกุล	 ประธานอนุกรรมการ
6.	นายแพทยอานุภาพ		เลขะกุล	 รองประธานอนุกรรมการ
7.	แพทยหญิงจิตติมา		ศิริจีระชัย	 อนุกรรมการ
8.	แพทยหญิงณัศวีร		วัฒนา	 อนุกรรมการ
9.	แพทยหญิงนวพร		ตันศิริ	 อนุกรรมการ
10.	แพทยหญิงธีรยา		พัววิไล	 อนุกรรมการ
11.	แพทยหญิงบุณฑริกา		สุวรรณวิบูลย	 อนุกรรมการ
12.	แพทยหญิงพรพรรณ		ศรีพรสวรรค	 อนุกรรมการ
13.	แพทยหญิงพัชรี		คำาวิลัยศักดิ์	 อนุกรรมการ
14.	แพทยหญิงดารินทร		ซอโสตถิกุล	 อนุกรรมการและเลขานุการ



วัตถุประสงค

1.	 เพื่อเผยแพรผลงานวิจัย	บทความฟื้นวิชา	และรายงานผูปวย

ที่นาสนใจทางโลหิตวิทยาและเวชศาสตรบริการโลหิต	

2.	 เพื่อสรางสรรคงานเขียนของนักวิจัยตามมาตรฐานสากล	

3.	 เพื่อเปนสื่อประสานงานและแลกเปลี่ยนความรูความคิดเห็น

ระหวางบุคลากรทางการแพทยผูเกี่ยวของในการใชโลหิต	กับ

ผูที่เขามาบริหารงานบริการโลหิต

4.	 เพื่อเผยแพรกิจกรรมและขาวสารทางวิชาการของศูนยบริการ

โลหิตแหงชาติสภากาชาดไทย	 และสมาคมโลหิตวิทยาแหง	

ประเทศไทย

5.	 เพื่อเป็นสื่อกลางแลกเปลี่ยนความรูดานโลหิตวิทยาและ

เวชศาสตรบริการโลหิตระดับนานาชาติ	 โดยเฉพาะภูมิภาค

อาเซี่ยน

การสงตนฉบับ 

ใหสงตนฉบับเปน	ไฟล	Word	สำาหรับเนื้อหา	และ	tif	หรือ	jpeg	

สำาหรับรูปภาพ	ทาง	e-mail	มายังบรรณาธิการ	หรือ	อาจสงเปนตน

ฉบับจริงและสำาเนาอีกจำานวน	2	ชุดพรอมทั้ง	CD	การพิมพตนฉบับ	

ใช	 Word	 for	 Windows	 บทความเกี่ยวกับเวชศาสตรบริการ

โลหิต สงไดที่	นาวาโทหญิง แพทย์หญิงอุบลวัณณ์  จรูญเรืองฤทธิ ์

ศูนยบริการโลหิตแหงชาติ	 สภากาชาดไทย	 ถนนอังรีดูนังต	 เขต

ปทุมวัน	กรุงเทพฯ	10330	โทรศัพท	0-2252-4106-9	หรือโทรสาร	

0-2255-5558	โดยระบุมุมซอง	“สงต้นฉบับวารสารโลหิตวิทยาฯ”			

e-mail:	nbcjournal@gmail.com		บทความทางโลหิตวิทยา สงไดที่	

บรรณาธิการวารสารโลหิตวิทยาและเวชศาสตรบริการ	สมาคมโลหิต

วิทยาแหงประเทศไทย	เลขที่	2	อาคารเฉลิมพระบารมี	50	ป	ชั้น	10	

ซอยศูนยวิจัย	ถนนเพชรบุรีตัดใหม	แขวงบางกะป	เขตหวยขวาง	

กรุงเทพฯ	10310		e-mail:	pun1828@hotmail.com

เรื่องที่จะลงพิมพ

l	 นิพนธตนฉบับ (original article)	ทุกเรื่องจะไดรับการตรวจ

ทาน	อานตนฉบับจากคณะบรรณาธิการ	หรือผูทรงคุณวุฒิจากภาย

นอกอยางนอย	2	ทาน	นิพนธตนฉบับไมควรมีความยาวเกินกวา	

15	หนากระดาษพิมพ	A4	เวนบรรทัด	พิมพหางจากขอบทุกดาน	

อยางนอย	1	นิ้ว	การรายงานการวิจัยควรมีขอมูลเรียงตามลำาดับ

ดังตอไปนี้

1.	 หนาแรก	ประกอบดวยชื่อเรื่อง	ชื่อผูนิพนธ	และสถาบันของ

ผูนิพนธทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ		Correspondence	และ

ชื่อเรื่องอยางสั้น	(short	running	title)	ไมเกิน	75	characters	

with	space

2.	 บทคัดยอ	(abstract)	ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ	ประกอบ	

ดวย	วัตถุประสงค	(objective)	วัสดุและวิธีการ	(materials	and	

methods)	ผลการวิจัย	(results)	สรุป	(conclusions)	และ	คำา

สำาคัญ	(keywords)	2-5	คำา	

3.	 เนื้อเรื่อง	(text)	ประกอบดวย	

l	 บทนำา	(introduction)	ประกอบดวย	เหตุผลและวัตถ	ุ

ประสงคในการวิจัย	

l	 วัสดุและวิธีการ	(materials	and	methods)	

l	 ผลการวิจัย	(results)	

l	 วิจารณ	(discussion)	

l	 สรุป	(summary)	

l	 กิตติกรรมประกาศ	(acknowledgment)	

l	 เอกสารอางอิง	(references)	

l	 ตาราง	(tables)	

l	 รูปและคำาบรรยาย	(figures	and	figure	legends)	

l	 บทความฟื้นวิชา (literature review) เปนเรื่องที่สงมาเอง	

หรือทางคณะบรรณาธิการขอเชิญใหเขียน	ทุกเรื่องจะไดรับการตรวจ

ทานตนฉบับจากคณะบรรณาธิการ	หรือผูทรงคุณวุฒิจากภายนอก	

อยางนอย	2	ทาน	ไมควรยาวมากกวา	15	หนากระดาษพิมพ	A4	

เวนบรรทัด	ประกอบดวยขอมูลเรียงตามลำาดับ	ดังตอไปนี้

l	 บทนำา	(introduction)	

l	 เนื้อเรื่อง	(text)

l	 สรุป	(summary)	

l	 เอกสารอางอิง	(references)

l	 รายงานผูปวย (case report) เปนผูปวยที่นาสนใจตางๆ	มี

ความยาวไมเกิน	10	หนากระดาษพิมพ	A4	เวนบรรทัด	ประกอบ	

ดวยขอมูลเรียงตามลาดับ	

l	 บทคัดยอภาษาไทยและอังกฤษพรอม	keywords	2-5	คำา

l	 บทนำา	(introduction)	

l	 เนื้อเรื่อง	(text)

l	 สรุป	(summary)	

l	 เอกสารอางอิง	(references)	

l	 บทบรรณาธิการ (editorial)	 คณะบรรณาธิการอาจเชิญ	

ผูเชี่ยวชาญมีความรู	ความสามารถเขียนในเรื่องที่เกี่ยวกับนิพนธ	

ตนฉบับที่จะลงพิมพในฉบับนั้น	 ประกอบดวยขอมูลเรียงตาม

ลำาดับ	ดังนี้

l	 บทนำา	(introduction)	

l	 เนื้อเรื่อง	(text)

l	 สรุป	(summary)	

l	 เอกสารอางอิง	(references)	

l	 บทวิจารณผูปวย (case discussion) จะเปนตัวอยางผูปวยที่

นาสนใจ	นำาเสนอทั้งประวัติ	การตรวจรางกาย	การตรวจทางหอง

คำาแนะนำาสำาหรับผูสงบทความลงพิมพ



ปฏิบัติการ	การวินิจฉัยแยกโรค	วิจารณ	สรุป	และเอกสารอางอิง	

l	 ถาม-ตอบ (question & answer) เปนการตอบปญหาที่มีผู

สนใจถามมา	

l	 บทความพิเศษ (special article)

l	 กรณีผูปวยที่นาสนใจ (interesting case) เปนปญหาของ

ผูปวยที่นาสนใจ	ประกอบดวย	ประวัติ	และการตรวจรางกายโดย

ยอ	และมีภาพประกอบที่นาสนใจตางๆ	มีคำาถามและคำาตอบสั้นๆ	

อาจมีเอกสารอางอิง

l	 ยอวารสาร (journal club) จากบทความภาษาตางประเทศ	หรือ

ภาษาไทยที่ตีพิมพแลวไมนานและควรมีบทวิจารณสั้นๆ	ประกอบ	

l	 ปกิณกะ (miscellaneous) เปนบทความทั่วไปที่เกี่ยวกับกิจการ

ทางการแพทยหรือสายการแพทยตางๆ	

การเตรียมตนฉบับ

1. การพิมพตนฉบับ	ใหใชกระดาษขนาด	A4	พิมพหนาเดียว	

เวนบรรทัด	พิมพใหหางจากขอบทุกดานอยางนอย	1	นิ้ว	

และใสตัวเลขหนาที่มุมบนขวาของกระดาษทุกหนา	

2. หนาแรก ประกอบดวย	ชื่อเรื่อง	ชื่อผูนิพนธทั้งชื่อตัวและชื่อ

สกุล	คุณวุฒิ	และสถานที่ทำางานทั้งภาษาไทย	และภาษาอังกฤษ	

ชื่อเรื่องควรสั้น	และใหไดใจความตรงกับวัตถุประสงคและ

เนื้อเรื่อง		Correspondence	และชื่อเรื่องอยางสั้น	(short	

running	title)	ไมเกิน	75	characters	with	space

3. หนาที่ 2 ประกอบดวย	บทคัดยอภาษาไทยและภาษาอังกฤษ	

อยางละไมเกิน	250	คำา

4. เนื้อเรื่อง	 ควรเปนภาษาที่งายสั้น	 กระทัดรัดแตชัดเจน	

ถาตนฉบับเปนภาษาไทยใหยึดตามหลักพจนานุกรมฉบับ

ราชบัณฑิตยสถาน	ไมใชเครื่องหมายวรรคตอน	ควรใชคำา

ภาษาไทยใหมากที่สุด	ยกเวนคำาภาษาอังกฤษที่แปลไมได	

หรือแปลแลวทำาใหไดใจความไมชัดเจน	 ถาใช	 คำายอ	 ที่

ไมสากลตองบอกคำาเต็มไวทุกครั้งที่ใชครั้งแรก	ชื่อยา	ควร

ใชชื่อสามัญเสมอ	(generic	name)	หากจำาเปนใหใสไวใน

วงเล็บ

5. ตาราง	 ชื่อ	 ขอความในตาราง	 และเชิงอรรถของตาราง	

เปนภาษาอังกฤษเทานั้น	 ใหพิมพแยกตางหาก	 ตาราง

แตละแผนใหหมายเลยตารางที่ตามดวยหัวเรื่องอยูเหนือ

ตาราง

6. ภาพ  ชื่อ	ตัวอักษรในภาพ	เปนภาษาอังกฤษเทานั้น	ใชภาพ

ขาว-ดำา	หรือภาพเขียนดวยหมึกคำาบนกระดาษขาวใหชื่อ

กำากับภาพเรียงตามลำาดับ	ในเนื้อเรื่อง

7. คำาอธิบายภาพ เปนภาษาอังกฤษเทานั้น	 ใหพิมพแยก

แตละภาพควรจะใชขอความที่กระชับไดใจความสมบูรณ	

ใหหมายเลขรูปที่พรอมคำาอธิบายภาพสั้นๆ	อยูใตภาพ

8. จะตองลงลายมือชื่อของผูนิพนธทุกคน ในจดหมายที่เขียน	

ถึงบรรณาธิการเพื่อสงตนฉบับลงตีพิมพ	โดยอาจสงจดหมาย

ที่ลงลายมือชื่อแลวมาทางไปรษณีย	หรือ	โทรสาร	หรือ	สแกน

แลวสงทางจดหมายอิเล็กโทรนิคส		มายังบรรณาธิการ

9. เอกสารอางอิง	 ใชตาม	 Vancouver’s	 International	

Committee	of	Medicine	Journal	Editor	(ค.ศ.	1982)	

ใสหมายเลขเรียงตามลำาดับที่อางอิงในเนื้อเรื่องการยอชื่อ

วารสารใหใชตาม	Index	Medicus

สำาหรับเอกสารอางอิงถาเปนภาษาไทยใหแปลเปนภาษา

อังกฤษทั้งหมด และใชรูปแบบเดียวกับเอกสารอางอิง

ภาษาอังกฤษ

ตัวอยางการเขียนเอกสารอางอิง

l	 เอกสารที่เปนวารสาร	 ถาผูนิพนธนอยกวา	 6	 คนใหใสชื่อ	

ทุกคน	ถามากกวา	6	คนใสชื่อ	6	คนแรก	เชน

Singh SN, Fletcher RD, Fisher SG, Singh BN, Lewis 

HD, Deedwania PC, et al.  Amiodarone in patients with 

congestive heart failure and asymptomatic ventricular 

arrhythmia.  N Engl J Med 1995;333:77-82.

l	 ในกรณีที่ผูนิพนธเปนกลุมผูรายงาน 

The European Atrial Fibrillation Trial Study Group.  Optimal 

oral anticoagulant therapy in patients with nonrheumatic 

atrial fibrillation and recent cerebral ischemia.  N Engl 

J Med 1995;333:5-10.

l	 เอกสารที่เปนหนังสือ สำาหรับหนังสือที่มีผูนิพนธคนเดียว

Isbister J.  Clinical Haematology : Problem A Oriented 

Approach.  Sydney : Williams & Wilkins, Adis Pry 

Limited, 1986.

l	 หนังสือที่มีบรรณาธิการและมีผูนิพนธหลายคนรวมกันเขียน 

Malpsa JS, Bergsagel DE, Kyle RA.  Myeloma: Biol ogy 

and Management.  Oxford : Oxford University Press.

l	 สำาหรับหนังสือที่มีผูนิพนธเปนกลุมในหนวยงาน

American Medical Association, Department of Drug.  

AMA Drugs Evaluations. 3rd ed.  Littletion : Publishing 

Sciences Group, 1977.

การอางเฉพาะบทใดบทหนึ่งในหนังสือ

Weatherall DJ.  The thalassemias.  In : Beutler E, Lichtman 

MA, Coller BS, Kipps TJ, eds.  Williams Hematology.  

5th ed.  New York : McGraw-Hill, Inc., 1995:481-615.
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