
เจาของ	 ศูนยบริการโลหิตแหงชาติ	สภากาชาดไทย	และสมาคมโลหิตวิทยาแหงประเทศไทย

ที่ปรึกษา	 ชัยเวช		นุชประยูร	 วิชัย		ประยูรวิวัฒน

	 ภัทรพร		อิศรางกูร	ณ	อยุธยา	 ปญญา		เสกสรรค

	 ศรีวิไล		ตันประเสริฐ	 พลภัทร		โรจนนครินทร

	 ทัศนยานี		จันทนยิ่งยง

	 สรอยสอางค		พิกุลสด

	 พิมล		เชี่ยวศิลป

บรรณาธิการ	 ศศิธร		เพชรจันทร	 จันทราภา		ศรีสวัสดิ์

บรรณาธิการผูชวย	 อุบลวัณณ		จรูญเรืองฤทธิ์	 พิมพใจ		นิภารักษ

	 ออยทิพย		ณ	ถลาง

คณะบรรณาธิการ	 จันทพงษ		วะสี	 กาญจนา		จันทรสูง

	 ด�ารง		เชี่ยวศิลป	 ชาญชัย		ไตรวารี

	 วิโรจน		จงกลวัฒนา	 ตนตนัย		น�าเบญจพล

	 ยุพา		เอื้อวิจิตรอรุณ	 นงลักษณ		คณิตทรัพย

	 นิภาพรรณ		ลี้ตระกูล	 บุญชู		พงศธนากุล

	 ลัดดา		ฟองสถิตยกุล	 ปิยะ		รุจกิจยานนท

	 ปาริชาติ		เพิ่มพิกุล	 ไปรยา		รุจิโรจนจินดากุล

	 อมรรัตน		รมพฤกษ	 ยิ่งยง		ชินธรรมมิตร

	 ชาญวิทย		ลีลายุวัฒน	 สมใจ		กาญจนาพงศกุล

	 ดวงตะวัน		ธรรมาณิชานนท	 สามารถ		ภคกษมา

	 ทัศนีย		สกุลด�ารงคพานิช	 อดิศักดิ์		ตันติวรวิทย

	 พิณทิรา		ตันเถียร	 ออยทิพย		ณ	ถลาง

	 พรรณดี		วัฒนบุญยงเจริญ	 อุดมศักดิ์		บุญวรเศรษฐ

ก�าหนดออก	 รายสามเดือน	ปละ	4	ฉบับ

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

อัตราคาบ�ารุง	 ปละ	300	บาท	(ปลีกเลมละ	100	บาท)	ตลอดชีพสมาชิก	3,000.-	บาท

รูปเลม	 ธานนท		นนทการ

ปก	 ธัญญพงษ		ณ	นคร				นฤพนธ		สุข	พราหมณ

พิมพที่	 น�าอักษรการพิมพ			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

นายแพทยด�ารง		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		สกุลด�ารงคพานิช	 ศูนยบริการโลหิตแหงชาติ	สภากาชาดไทย

เภสัชกรหญิงพิณทิรา		ตันเถียร	 ศูนยบริการโลหิตแหงชาติ	สภากาชาดไทย

แพทยหญิงพรรณดี		วัฒนบุญยงเจริญ	 ฝายธนาคารเลือด	โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ	สภากาชาดไทย



คณะบรรณาธิการของสมาคมโลหิตวิทยาแหงประเทศไทย

บรรณาธิการ

ผูชวยศาสตราจารย	แพทยหญิงจันทราภา		ศรีสวัสดิ์	 กองการศึกษา	วิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา

บรรณาธิการผูชวย

แพทยหญิงพิมพใจ		นิภารักษ	 ภาควิชาอายุรศาสตร	คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี

	 มหาวิทยาลัยมหิดล

คณะบรรณาธิการ

ผูชวยศาสตราจารย	แพทยหญิงกาญจนา		จันทรสูง	 ภาควิชาอายุรศาสตร	คณะแพทยศาสตร	มหาวิทยาลัยขอนแกน

รองศาสตราจารย	นายแพทยชาญชัย		ไตรวารี	 กองกุมารเวชกรรม	โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา

รองศาสตราจารย	นายแพทยตนตนัย		น�าเบญจพล	 กองอายุรกรรม	โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา

รองศาสตราจารย	แพทยหญิงนงลักษณ		คณิตทรัพย	 ภาควิชาอายุรศาสตร	โรงพยาบาลธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติ

รองศาสตราจารย	นายแพทยบุญชู		พงศธนากุล	 ภาควิชากุมารเวชศาสตร	คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล

	 มหาวิทยาลัยมหิดล

นายแพทยปิยะ		รุจกิจยานนท	 กองกุมารเวชกรรม	โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา

ผูชวยศาสตราจารย	แพทยหญิงไปรยา		รุจิโรจนจินดากุล	 ภาควิชาอายุรศาสตร	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

ผูชวยศาสตราจารย	นายแพทยยิ่งยง		ชินธรรมมิตร	 ภาควิชาอายุรศาสตร	คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล

	 มหาวิทยาลัยมหิดล

ผูชวยศาสตราจารย	แพทยหญิงสมใจ		กาญจนาพงศกุล	 กลุมงานกุมารเวชศาสตร	สถาบันสุขภาพเด็กแหงชาติมหาราชินี

รองศาสตราจารย	นายแพทยสามารถ		ภคกษมา	 ภาควิชากุมารเวชศาสตร	คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี

	 มหาวิทยาลัยมหิดล

ผูชวยศาสตราจารย	นายแพทยอดิศักดิ์		ตันติวรวิทย	 ภาควิชาอายุรศาสตร	คณะแพทยศาสตรมหาวิทยาลัยเชียงใหม

พลตรีหญิง	ศาสตราจารยพิเศษ	ดร.ออยทิพย		ณ	ถลาง	 บัณฑิตศึกษา	คณะสหเวชศาสตร	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

	 ศูนยรังสิต

ผูชวยศาสตราจารย	นายแพทยอุดมศักดิ์		บุญวรเศรษฐ	 ภาควิชาอายุรศาสตร	คณะแพทยศาสตร	จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย



คณะกรรมการบริหาร

สมาคมโลหิตวิทยาแหงประเทศไทย วาระที่ 19

พ.ศ. 2559-2561

1.	แพทยหญิง	คุณหญิงสุดสาคร		ตูจินดา	 ที่ปรึกษา

2.	แพทยหญิง	ถนอมศรี		ศรีชัยกุล	 ที่ปรึกษา

3.	แพทยหญิง	ภัทรพร			อิศรางกูร	ณ	อยุธยา	 ที่ปรึกษา

4.	นายแพทย	วินัย		สุวัตถี	 ที่ปรึกษา

5.	แพทยหญิง	ทิพย		ศรีไพศาล	 ที่ปรึกษา

6.	แพทยหญิง	แสงสุรีย		จูฑา	 ที่ปรึกษา

7.	นายแพทย	ธานินทร		อินทรก�าธรชัย	 ที่ปรึกษา

8.	นายแพทย	วันชัย		วนะชิวนาวิน	 ที่ปรึกษา

9.	นายแพทย	วิชัย		ประยูรวิวัฒน	 นายกสมาคม

10.	นายแพทย	ปญญา		เสกสรรค	 อุปนายก

11.	นายแพทย	พลภัทร		โรจนนครินทร	 เลขาธิการ

12.	แพทยหญิง	วันดี		นิงสานนท	 เหรัญญิก

13.	นายแพทย	วีระศักดิ์		นาวารวงศ	 ประธานฝายวิชาการ

14.	แพทยหญิง	จันทราภา		ศรีสวัสดิ์	 ประธานฝายวารสาร

15.	นายแพทย	นพดล		ศิริธนารัตนกุล	 ประธานฝายวิจัย

16.	แพทยหญิง	ลลิตา		นรเศรษฐธาดา	 ประธานฝายเผยแพรความรูสูประชาชน

17.	นายแพทย	รชต		ล�ากูล	 ประธานฝายสารสนเทศ

18.	นายแพทย	สุรเดช		หงสอิง	 ประธานฝายวิเทศสัมพันธ

19.	แพทยหญิง	กวิวัณณ		วีรกุล	 นายทะเบียน	

20.	ดร.	ออยทิพย		ณ	ถลาง	 ปฏิคม

21.	นายแพทย	สุรพล		เวียงนนท	 กรรมการกลาง

22.	นายแพทย	อาทิตย		อังกานนท	 กรรมการกลาง

23.	แพทยหญิง	อุบลวัณณ		จรูญเรืองฤทธิ์	 กรรมการกลาง



คณะอนุกรรมการฝายตางๆ

สมาคมโลหิตวิทยาแหงประเทศไทย

วาระที่ 19  พ.ศ. 2559-2561

คณะอนุกรรมการฝายวิชาการ

1.	แพทยหญิง	ทิพย		ศรีไพศาล		 ที่ปรึกษา
2.	แพทยหญิง	แสงสุรีย		จูฑา	 ที่ปรึกษา
3.	นายแพทย	ธานินทร		อินทรก�าธรชัย	 ที่ปรึกษา
4.	นายแพทย	วันชัย		วนะชิวนาวิน	 ที่ปรึกษา
5.	นายแพทย	วิชัย		ประยูรวิวัฒน	 ที่ปรึกษา
6.	นายแพทย	ปญญา		เสกสรรค				 ที่ปรึกษา
7.	นายแพทย	วีระศักดิ์		นาวารวงศ		 ประธาน
8.	แพทยหญิง	กลีบสไบ		สรรพกิจ	 อนุกรรมการ
9.	แพทยหญิง	จิตติมา		ศิริจีระชัย	 อนุกรรมการ
10.	นายแพทย	ชาญชัย		ไตรวารี	 อนุกรรมการ
11.	แพทยหญิง	ดารินทร		ซอโสตถิกุล	 อนุกรรมการ
12.	นายแพทย	ธีรชิต		โชติสัมพันธเจริญ	 อนุกรรมการ
13.	แพทยหญิง	ปาริชาติ		เพิ่มพิกุล	 อนุกรรมการ
14.	นายแพทย	พงษเทพ		วิบูลยจันทร	 อนุกรรมการ
15.	นายแพทย	พลภัทร		โรจนนครินทร	 อนุกรรมการ
16.	นายแพทย	พันธุเทพ		อังชัยสุขศิริ	 อนุกรรมการ
17.	แพทยหญิง	พิมพลักษณ		เจริญขวัญ	 อนุกรรมการ
18.	แพทยหญิง	ลลิตา		นรเศรษฐธาดา	 อนุกรรมการ
19.	นายแพทย	วิปร		วิประกษิต	 อนุกรรมการ
20.	นายแพทย	สามารถ		ภคกษมา	 อนุกรรมการ
21.	นายแพทย	สุภร		จันทจารุณี	 อนุกรรมการ
22.	นายแพทย	สุรเดช		หงสอิง	 อนุกรรมการ
23.	นายแพทย	สุรพล		เวียงนนท	 อนุกรรมการ
24.	นายแพทย	เอกพันธ		ครุพงศ	 อนุกรรมการ
25.	นายแพทย	อุดมศักดิ์		บุญวรเศรษฐ	 อนุกรรมการ
26.	นายแพทย	ตนตนัย		น�าเบญจพล	 อนุกรรมการและเลขานุการ

คณะอนุกรรมการฝายวิจัย

1.	นายแพทย	นพดล		ศิริธนารัตนกุล	 ประธาน
2.	แพทยหญิง	ธีรยา		พัววิไล	 อนุกรรมการ
3.	นายแพทย	บุญชู		พงศธนากุล	 อนุกรรมการ
4.	แพทยหญิง	พิมพลักษณ		เจริญขวัญ	 อนุกรรมการ
5.	นายแพทย	ยิ่งยง		ชินธรรมมิตร	 อนุกรรมการ
6.	นายแพทย	อาจรบ		คูหาภินันทน	 อนุกรรมการ
7.	นายแพทย	อดิศักดิ์		ตันติวรวิทย	 อนุกรรมการ
8.	นายแพทย	สุภร		จันทจารุณี	 อนุกรรมการและเลขานุการ



คณะอนุกรรมการฝายวารสาร

1.	นายแพทย	วิชัย		ประยูรวิวัฒน	 ที่ปรึกษา

2.	นายแพทย	ปญญา		เสกสรรค	 ที่ปรึกษา

3.	นายแพทย	พลภัทร		โรจนนครินทร	 ที่ปรึกษา

4.	แพทยหญิง	จันทราภา		ศรีสวัสดิ์	 ประธานอนุกรรมการ

5.	แพทยหญิง	กาญจนา		จันทรสูง	 อนุกรรมการ

6.	นายแพทย	ชาญชัย		ไตรวารี	 อนุกรรมการ

7.	นายแพทย	ตนตนัย		น�าเบญจพล	 อนุกรรมการ

8.	แพทยหญิง	นงลักษณ		คณิตทรัพย	 อนุกรรมการ

9.	นายแพทย	บุญชู		พงศธนากุล	 อนุกรรมการ

10.	นายแพทย	ปิติ		เตชะวิจิตร	 อนุกรรมการ

11.	แพทยหญิง	ไปรยา		รุจิโรจนจินดากุล	 อนุกรรมการ

12.	นายแพทย	ยิ่งยง		ชินธรรมมิตร	 อนุกรรมการ

13.	แพทยหญิง	สมใจ		กาญจนาพงศกุล	 อนุกรรมการ

14.	นายแพทย	สามารถ		ภคกษมา	 อนุกรรมการ

15.	นายแพทย	อดิศักดิ์		ตันติวรวิทย	 อนุกรรมการ

16.	ดร.	ออยทิพย		ณ	ถลาง	 อนุกรรมการ

17.	นายแพทย	อุดมศักดิ์		บุญวรเศรษฐ	 อนุกรรมการ

18.	แพทยหญิง	พิมพใจ		นิภารักษ	 อนุกรรมการและเลขานุการ

คณะอนุกรรมการฝายวิเทศสัมพันธ

1.	นายแพทย	สุรเดช		หงสอิง	 ประธานอนุกรรมการ

2.	แพทยหญิง	กลีบสไบ		สรรพกิจ	 อนุกรรมการ

3.	แพทยหญิง	จิรายุ		เอื้อวรากุล	 อนุกรรมการ

4.	นายแพทย	ตนตนัย		น�าเบญจพล	 อนุกรรมการ

5.	แพทยหญิง	บุณฑริกา		สุวรรณวิบูลย	 อนุกรรมการ

6.	นายแพทย	ปิยะ		รุจกิจยานนท	 อนุกรรมการ

7.	แพทยหญิง	สุลดา		ภูเกียรติ	 อนุกรรมการ

8.	นายแพทย	อิศรางค		นุชประยูร	 อนุกรรมการ

9.	นายแพทย	อุดมศักดิ์		บุญวรเศรษฐ	 อนุกรรมการ

10.	นายแพทย	อุษณรัสมิ์		อนุรัฐพันธ	 อนุกรรมการและเลขานุการ

คณะอนุกรรมการฝายสารสนเทศ

1.	นายแพทย	อาทิตย		อังกานนท	 ที่ปรึกษา

2.	นายแพทย	รชต		ล�ากูล	 ประธานอุนกรรมการ

3.	นายแพทย	ปิติ		เตชะวิจิตร	 อนุกรรมการ

4.	ดร.	ออยทิพย		ณ	ถลาง	 อนุกรรมการ

5.	นายแพทย	อุษณรัสมิ์		อนุรัฐพันธ	 อนุกรรมการ

6.	นายแพทย	ปิติพัฒก		ช�านาญเวช	 อนุกรรมการและเลขานุการ



คณะอนุกรรมการฝายเผยแพรความรูสูประชาชน

1.	นายแพทย	ธานินทร		อินทรก�าธรชัย	 ที่ปรึกษา

2.	นายแพทย	ไตรโรจน		ครุธเวโช	 ที่ปรึกษา

3.	แพทยหญิง	อุบลวัณณ		จรูญเรืองฤทธิ์	 ที่ปรึกษา

4.	แพทยหญิง	ลลิตา		นรเศรษฐธาดา	 ประธานอนุกรรมการ

5.	แพทยหญิง	จันทนา		ผลประเสริฐ	 อนุกรรมการ

6.	นายแพทย	ชินดล		วานิชพงษพันธุ	 อนุกรรมการ

7.	แพทยหญิง	ดารินทร		ซอโสตถิกุล	 อนุกรรมการ

8.	นายแพทย	บุญชู		พงศธนากุล	 อนุกรรมการ

9.	นางสาว	ปิยนันท		คุมครอง	 อนุกรรมการ

10.	แพทยหญิง	ไปรยา		รุจิโรจนจินดากุล	 อนุกรรมการ

11.	แพทยหญิง	พรรณี		ประดิษฐสุขถาวร	 อนุกรรมการ

12.	นายแพทย	รชต		ล�ากูล	 อนุกรรมการ

13.	นายแพทย	เอกพันธ		ครุพงศ	 อนุกรรมการ

14.	นายแพทย	เอกรัฐ		รัฐฤทธิ์ธ�ารง	 อนุกรรมการและเลขานุการ

คณะอนุกรรมการฝายมะเร็งทางโลหิตวิทยาในผูใหญ

1.	นายแพทย	อาทิตย		อังกานนท	 ประธานอนุกรรมการ

2.	แพทยหญิง	จันทราภา		ศรีสวัสดิ์	 อนุกรรมการ

3.	นายแพทย	ตนตนัย		น�าเบญจพล	 อนุกรรมการ

4.	นายแพทย	ธีรยา		พัววิไล	 อนุกรรมการ

5.	นายแพทย	นพดล		ศิริธนารัตกุล	 อนุกรรมการ

6.	นายแพทย	วีระศักดิ์		นาวารวงศ	 อนุกรรมการ

7.	นายแพทย	สุภร		จันทจารุณี	 อนุกรรมการ

8.	แพทยหญิง	แสงสุรีย		จูฑา	 อนุกรรมการ

9.	นายแพทย	อดิศักดิ์		ตันติวรวิทย	 อนุกรรมการ

10.	นายแพทย	อุดมศักดิ์		บุญวรเศรษฐ	 อนุกรรมการ

11.	แพทยหญิง	ลลิตา		นรเศรษฐธาดา	 อนุกรรมการและเลขานุการ

คณะอนุกรรมการฝายมะเร็งทางโลหิตวิทยาในเด็ก

1.	แพทยหญิง	ทิพย		ศรีไพศาล	 ที่ปรึกษา

2.	แพทยหญิง	วันดี		นิงสานนท	 ที่ปรึกษา

3.	นายแพทย	ไตรโรจน		ครุธเวโช	 ที่ปรึกษา

4.	นายแพทย	ปญญา		เสกสรรค	 ประธานอนุกรรมการ

5.	แพทยหญิง	กลีบสไบ		สรรพกิจ	 อนุกรรมการ

6.	แพทยหญิง	กวิวัณณ		วีรกุล	 อนุกรรมการ

7.	นายแพทย	ธีรชิต		โชติสัมพันธเจริญ	 อนุกรรมการ

8.	นายแพทย	ปิยะ		รุจกิจยานนท	 อนุกรรมการ

9.	นายแพทย	รชต		ล�ากูล	 อนุกรรมการ

10.	นายแพทย	วรวุฒิ		เชยประเสริฐ	 อนุกรรมการ



11.	แพทยหญิง	สมใจ		กาญจนาพงศกุล	 อนุกรรมการ

12.	นายแพทย	สามารถ		ภคกษมา		 อนุกรรมการ

13.	นายแพทย	สุรเดช		หงสอิง	 อนุกรรมการ

14.	นายแพทย	สุรพล		เวียงนนท	 อนุกรรมการ

15.	นายแพทย	กมล		เผือกเพ็ชร	 อนุกรรมการและเลขานุการ

16.	นายแพทย	ปิติ		เตชะวิจิตร	 อนุกรรมการและผูชวยเลขานุการ

คณะอนุกรรมการฝาย Thrombosis และ Hemostasis

1.	แพทยหญิง	ภัทรพร		อิศรางกูร	ณ	อยุธยา	 ที่ปรึกษา

2.	แพทยหญิง	สุคนธ		วิสุทธิพันธ	 ที่ปรึกษา

3.	นายแพทย	วิชัย		อติชาตการ	 ที่ปรึกษา

4.	แพทยหญิง	อ�าไพวรรณ		จวนสัมฤทธิ์	 ที่ปรึกษา

5.	นายแพทย	วิชัย		ประยูรวิวัฒน	 ประธานอนุกรรมการ

6.	นายแพทย	ชาญชัย		ไตรวารี	 อนุกรรมการ

7.	แพทยหญิง	ดารินทร		ซอโสตถิกุล		 อนุกรรมการ

8.	นายแพทย	ธีระ		ฤชุตระกูล	 อนุกรรมการ

9.	แพทยหญิง	นงนุช		สิระชัยนันท	 อนุกรรมการ

10.	นายแพทย	นภชาญ		เอื้อประเสริฐ	 อนุกรรมการ

11.	แพทยหญิง	บุณฑริกา		สุวรรณวิบูลย	 อนุกรรมการ

12.	นายแพทย	บุญชู		พงศธนากุล	 อนุกรรมการ

13.	แพทยหญิง	พัชรี		ค�าวิลัยศักดิ์	 อนุกรรมการ

14.	นายแพทย	พันธุเทพ		อังชัยสุขศิริ	 อนุกรรมการ

15.	แพทยหญิง	พิจิกา		จันทราธรรมชาติ	 อนุกรรมการ

16.	แพทยหญิง	สมใจ		กาญจนาพงศกุล	 อนุกรรมการ

17.	นายแพทย	พลภัทร		โรจนนครินทร	 อนุกรรมการและเลขานุการ

คณะอนุกรรมการฝายเซลลตนก�าเนิดเม็ดเลือด

1.	แพทยหญิง	แสงสุรีย		จูฑา	 ที่ปรึกษา

2.	นายแพทย	สุรพล		อิสรไกรศีล	 ที่ปรึกษา

3.	นายแพทย	ธานินทร		อินทรก�าธรชัย	 ที่ปรึกษา

4.	นายแพทย	สุรเดช		หงสอิง	 ประธานอุนกรรมการ

5.	แพทยหญิง	กลีบสไบ		สรรพกิจ	 อนุกรรมการ

6.	นายแพทย	กฤษฎา		วุฒิการณ	 อนุกรรมการ

7.	แพทยหญิง	ชลลดา		เหลาเรืองโรจน	 อนุกรรมการ

8.	นายแพทย	ชินดล		วานิชพงษพันธุ	 อนุกรรมการ

9.	นายแพทย	ตนตนัย		น�าเบญจพล	 อนุกรรมการ

10.	นายแพทย	ธีรชิต		โชติสัมพันธเจริญ	 อนุกรรมการ

11.	นายแพทย	ปิติ		เตชะวิจิตร	 อนุกรรมการ

12.	นายแพทย	ปิยะ		รุจกิจยานนท	 อนุกรรมการ

13.	นายแพทย	พงศเทพ		วิบูลยจันทร	 อนุกรรมการ



14.	นายแพทย	พีระพล		วอง	 อนุกรรมการ

15.	แพทยหญิง	ยุจินดา		เล็กตระกูล	 อนุกรรมการ

16.	นายแพทย	สุรพล		เวียงนนท	 อนุกรรมการ

17.	แพทยหญิง	สุลดา		ภูเกียรติ	 อนุกรรมการ

18.	นายแพทย	อดิศักดิ์		ตันติวรวิทย	 อนุกรรมการ

19.	แพทยหญิง	อุบลวัณณ	จรูญเรืองฤทธิ์	 อนุกรรมการ

20.	นายแพทย	อุษณรัสมิ์		อนุรัฐพันธ	 อนุกรรมการ

21.	นายแพทย	เอกพันธ		ครุพงศ	 อนุกรรมการ

22.	นายแพทย	อุดมศักดิ์		บุญวรเศรษฐ	 อนุกรรมการและเลขานุการ

คณะอนุกรรมการ Acute Leukemia ในผูใหญ

1.	นายแพทย	วิชัย		ประยูรวิวัฒน	 ที่ปรึกษา

2.	นายแพทย	อาทิตย		อังกานนท	 ที่ปรึกษา

3.	แพทยหญิง	จันทราภา		ศรีสวัสดิ์	 ประธานอนุกรรมการ

4.	นายแพทย	กานดิษฎ		ประยงครัตน	 อนุกรรมการ

5.	นายแพทย	กฤษฎา		วุฒิการณ	 อนุกรรมการ

6.	แพทยหญิง	จักราวดี		จุฬามณี	 อนุกรรมการ

7.	แพทยหญิง	จันทนา		ผลประเสริฐ	 อนุกรรมการ

8.	แพทยหญิง	จันทิญา		จันทรสวางภูวนะ	 อนุกรรมการ

9.	นายแพทย	ชินดล		วานิชพงษพันธุ	 อนุกรรมการ

10.	นายแพทย	ชัชวาล		นาคะเกศ	 อนุกรรมการ

11.	แพทยหญิง	ธีรยา		พัววิไล	 อนุกรรมการ

12.	แพทยหญิง	นงลักษณ		คณิตทรัพย	 อนุกรรมการ

13.	แพทยหญิง	พิมพใจ		นิภารักษ	 อนุกรรมการ

14.	นายแพทย	พิรุฬห		แซลือ	 อนุกรรมการ

15.	นายแพทย	วศิเทพ		ลิ้มวรพิทักษ	 อนุกรรมการ

16.	นายแพทย	วีรภัทร		โอวัฒนาพาณิช		 อนุกรรมการ

17.	นายแพทย	เอกพล		อัจฉริยะประสิทธิ์	 อนุกรรมการ

18.	นายแพทย	เอกรัฐ		รัฐฤทธิ์ธ�ารง	 อนุกรรมการ

19.	นายแพทย	อดิศักดิ์		ตันติวรวิทย	 อนุกรรมการและเลขานุการ

คณะอนุกรรมการ Medical Ethics and Palliative Care

1.	แพทยหญิง	ทิพย		ศรีไพศาล	 ที่ปรึกษา

2.	นายแพทย	วิชัย		ประยูรวิวัฒน	 ที่ปรึกษา

3.	แพทยหญิง	วันดี		นิงสานนท	 ที่ปรึกษา

4.	ศาสตราจารย	แสวง		บุญเฉลิมวิภาส	 ที่ปรึกษา

5.	แพทยหญิง	กวิวัณณ		วีรกุล	 ประธาน

6.	นายแพทย	อานุภาพ		เลขะกุล	 รองประธาน

7.	แพทยหญิง	จิตติมา		ศิริจีระชัย	 อนุกรรมการ

8.	แพทยหญิง	ณัฐพรทิรา		ผลากรกุล	 อนุกรรมการ



9.	แพทยหญิง	ณัศวีร		วัฒนา	 อนุกรรมการ

10.	แพทยหญิง	ดารินทร	ซอโสตถิกุล	 อนุกรรมการ

11.	แพทยหญิง	นวพร		ตันศิริ	 อนุกรรมการ

12.	แพทยหญิง	บุณฑริกา		สุวรรณวิบูลย	 อนุกรรมการ

13.	แพทยหญิง	พัชรี		ค�าวิลัยศักดิ์	 อนุกรรมการ

14.	แพทยหญิง	พิมพลักษณ		เจริญขวัญ	 อนุกรรมการ

15.	นายแพทย	อดิศักดิ์		ตันติวรวิทย	 อนุกรรมการ

16.	แพทยหญิง	ธีรยา		พัววิไล	 อนุกรรมการและเลขานุการ

คณะอนุกรรมการฝาย Red cell disorders

1.	นายแพทย	นพดล		ศิริธนารัตนกุล	 ประธาน

2.	นายแพทย	กิตติ		ตอจรัส	 อนุกรรมการ

3.	แพทยหญิง	เดือนธิดา		ทรงเดช	 อนุกรรมการ

4.	นายแพทย	บุญชู		พงศธนากุล	 อนุกรรมการ

5.	นายแพทย	ปราณี		สุจริตจันทร	 อนุกรรมการ

6.	แพทยหญิง	พิมพลักษณ		เจริญขวัญ	 อนุกรรมการ

7.	นายแพทย	อดิศักดิ์		ตันติวรวิทย	 อนุกรรมการ

8.	นายแพทย	สุภร		จันทจารุณี	 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	ส�าหรับเนื้อหา	และ	tif	หรือ	jpeg	

ส�าหรับรูปภาพ	ทาง	e-mail	มายังบรรณาธิการ	หรือ	อาจสงเปนตน

ฉบับจริงและส�าเนาอีกจ�านวน	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	แขวงบางกะปิ	เขตหวยขวาง	

กรุงเทพฯ	10310		e-mail:	sommaphun.t@tsh.or.th

เรื่องที่จะลงพิมพ

l	 นิพนธตนฉบับ (original article)	ทุกเรื่องจะไดรับการตรวจ

ทาน	อานตนฉบับจากคณะบรรณาธิการ	หรือผูทรงคุณวุฒิจากภาย

นอกอยางนอย	2	ทาน	นิพนธตนฉบับไมควรมีความยาวเกินกวา	

15	หนากระดาษพิมพ	A4	เวนบรรทัด	พิมพหางจากขอบทุกดาน	

อยางนอย	1	นิ้ว	การรายงานการวิจัยควรมีขอมูลเรียงตามล�าดับ

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	ค�า

ส�าคัญ	(keywords)	2-5	ค�า	

3.	 เนื้อเรื่อง	(text)	ประกอบดวย	

l	 บทน�า	(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	 รูปและค�าบรรยาย	(figures	and	figure	legends)	

l	 บทความฟื้นวิชา (literature review) เปนเรื่องที่สงมาเอง	

หรือทางคณะบรรณาธิการขอเชิญใหเขียน	ทุกเรื่องจะไดรับการตรวจ

ทานตนฉบับจากคณะบรรณาธิการ	หรือผูทรงคุณวุฒิจากภายนอก	

อยางนอย	2	ทาน	ไมควรยาวมากกวา	15	หนากระดาษพิมพ	A4	

เวนบรรทัด	ประกอบดวยขอมูลเรียงตามล�าดับ	ดังตอไปนี้

l	 บทน�า	(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	ค�า

l	 บทน�า	(introduction)	

l	 เนื้อเรื่อง	(text)

l	 สรุป	(summary)	

l	 เอกสารอางอิง	(references)	

l	 บทบรรณาธิการ (editorial)	 คณะบรรณาธิการอาจเชิญ	

ผูเชี่ยวชาญมีความรู	ความสามารถเขียนในเรื่องที่เกี่ยวกับนิพนธ	

ตนฉบับที่จะลงพิมพในฉบับนั้น	 ประกอบดวยขอมูลเรียงตาม

ล�าดับ	ดังนี้

l	 บทน�า	(introduction)	

l	 เนื้อเรื่อง	(text)

l	 สรุป	(summary)	

l	 เอกสารอางอิง	(references)	

l	 บทวิจารณผูปวย (case discussion) จะเปนตัวอยางผูปวยที่

นาสนใจ	น�าเสนอทั้งประวัติ	การตรวจรางกาย	การตรวจทางหอง

ค�าแนะน�าส�าหรับผูสงบทความลงพิมพ



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	มีค�าถามและค�าตอบสั้นๆ	

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	และสถานที่ท�างานทั้งภาษาไทย	และภาษาอังกฤษ	

ชื่อเรื่องควรสั้น	และใหไดใจความตรงกับวัตถุประสงคและ

เนื้อเรื่อง		Correspondence	และชื่อเรื่องอยางสั้น	(short	

running	title)	ไมเกิน	75	characters	with	space

3. หนาที่ 2 ประกอบดวย	บทคัดยอภาษาไทยและภาษาอังกฤษ	

อยางละไมเกิน	250	ค�า

4. เนื้อเรื่อง	 ควรเปนภาษาที่งายสั้น	 กระทัดรัดแตชัดเจน	

ถาตนฉบับเปนภาษาไทยใหยึดตามหลักพจนานุกรมฉบับ

ราชบัณฑิตยสถาน	ไมใชเครื่องหมายวรรคตอน	ควรใชค�า

ภาษาไทยใหมากที่สุด	ยกเวนค�าภาษาอังกฤษที่แปลไมได	

หรือแปลแลวท�าใหไดใจความไมชัดเจน	 ถาใช	 ค�ายอ	 ที่

ไมสากลตองบอกค�าเต็มไวทุกครั้งที่ใชครั้งแรก	ชื่อยา	ควร

ใชชื่อสามัญเสมอ	(generic	name)	หากจ�าเปนใหใสไวใน

วงเล็บ

5. ตาราง	 ชื่อ	 ขอความในตาราง	 และเชิงอรรถของตาราง	

เปนภาษาอังกฤษเทานั้น	 ใหพิมพแยกตางหาก	 ตาราง

แตละแผนใหหมายเลยตารางที่ตามดวยหัวเรื่องอยูเหนือ

ตาราง

6. ภาพ  ชื่อ	ตัวอักษรในภาพ	เปนภาษาอังกฤษเทานั้น	ใชภาพ

ขาว-ด�า	หรือภาพเขียนดวยหมึกค�าบนกระดาษขาวใหชื่อ

ก�ากับภาพเรียงตามล�าดับ	ในเนื้อเรื่อง

7. ค�าอธิบายภาพ เปนภาษาอังกฤษเทานั้น	 ใหพิมพแยก

แตละภาพควรจะใชขอความที่กระชับไดใจความสมบูรณ	

ใหหมายเลขรูปที่พรอมค�าอธิบายภาพสั้นๆ	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)	

ใสหมายเลขเรียงตามล�าดับที่อางอิงในเนื้อเรื่องการยอชื่อ

วารสารใหใชตาม	Index	Medicus

ส�าหรับเอกสารอางอิงถาเปนภาษาไทยใหแปลเปนภาษา

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 ส�าหรับหนังสือที่มีผูนิพนธคนเดียว

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	 ส�าหรับหนังสือที่มีผูนิพนธเปนกลุมในหนวยงาน

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.



แบบฟอรมสงบทความลงตีพิมพใน

วารสารโลหิตวิทยาและเวชศาสตรบริการโลหิต

วันที่...........เดือน.............................พ.ศ.	...................

เรื่อง	 สงบทความและลายมือชื่อยินยอมของผูนิพนธ

เรียน	 บรรณาธิการวารสารโลหิตวิทยาและเวชศาสตรบริการโลหิต

สิ่งที่สงมาดวย	(โปรดกาเครื่องหมาย	ü	ใน	q)

	 	 	 q		 บทความ		 จ�านวน	............หนา	 	 q	 รูปภาพ		 จ�านวน	..........ภาพ

	 	 	 q		 ตาราง	 	 จ�านวน	............ตาราง	 	 q	 ไฟลขอมูล	 จ�านวน	..........ไฟล

	 	 l	ประเภทบทความที่สง

	 	 	 q	 นิพนธตนฉบับ	(Original	article)	 q	 บทความฟนวิชา	(Literature	review)

	 	 	 q	 บทความพิเศษ	(Special	article)	 q	 รายงานผูปวย	(Case	report)

	 	 	 q	 บทบรรณาธิการ	(Editorial)	 q	 บทวิจารณผูปวย	(Case	discussion)

	 	 	 q	 กรณีผูปวยที่นาสนใจ	(Interesting	case)

	 	 	 ชื่อบทความ	................................................................................................................................................................

	 	 	 	..................................................................................................................................................................................

l	รายชื่อผูนิพนธทุกคนพรอมลายมือชื่อยินยอมใหลงตีพิมพในวารสารนี้ รับรองวาบทความนี้ยังไมเคยตีพิมพมากอน และ 

ขณะนี้ไมไดยื่นใหวารสารอื่นพิจารณาอยู ยืนยันวาผูนิพนธทุกทานไมมีผลประโยชนทับซอนใดๆ ที่ไดจากการตีพิมพเผย

แพรบทความนี้ (ถามีใหระบุรายละเอียดและสงใหบรรณาธิการดวย) นอกจากนี้ผูนิพนธทุกทานไดอานและรับรองบทความ

นี้แลว

	 	 	 1.	..........................................................................ลงชื่อ	............................................................................................

	 	 	 2.	..........................................................................ลงชื่อ	............................................................................................

	 	 	 3.	..........................................................................ลงชื่อ	............................................................................................

	 	 	 4.	..........................................................................ลงชื่อ	............................................................................................
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