
พฤษภาคม-สิงหาคม

ดัชนีเรื่องจุลสารชมรมโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียแห่งประเทศไทย

ปีที่ 14 ฉบับที่ 1 ประจำเดือน พฤษภาคม-สิงหาคม 2548

การให้เลือดในผู้ป่วยโรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย
 ศ. เกียรติคุณ พญ.วรวรรณ  ตันไพจิตร
ข่าวประชุมวิชาการ 
 รศ. นพ.กิตติ  ต่อจรัส 
ภาวะแทรกซ้อนจากการให้เลือด (HIV, Hepatitis B, C) 
 ศ. เกียรติคุณ พญ.ภัทรพร  อิศรางกูร ณ อยุธยา
ไม่ท้อถอยที่จะต่อสู้กับธาลัสซีเมีย 
 ศ. เกียรติคุณ พลโทหญิง พญ.ทิพย์  ศรีไพศาล
เว็บธาลัสซีเมีย เว็บมาสเตอร์  
กินอย่างไรเมื่อท่านเป็นธาลัสซีเมีย 
 พญ. สุพิสชา  ธีรศาศวัต, นาง กนกนันท์  ศรีจันทร์, 
 รศ. นพ. ธันยชัย  สุระ  
ถามตอบปัญหา 
 รศ. นพ.กิตติ  ต่อจรัส 
จดหมายจากเพื่อนสมาชิก 
โครงการเหินฟ้าพาหนูๆดูหมีแพนด้าที่จังหวัดเชียงใหม่ 
กิจกรรมมูลนิธิฯ 
การจัดงานสังสรรค์สมาชิกชมรม
โรคโลหิตจางธาลัสซีเมียแห่งประเทศไทย 
ประกวดคำขวัญ 
รายชื่อกรรมการมูลนิธิฯ/รายชื่อกรรมการชมรมฯ 

   ปีที่ 14 ฉบับที่ 2 กันยายน-ธันวาคม 2548

ความรู้ใหม่เกี่ยวกับธาลัสซีเมีย
 ศ. นพ.สุทัศน์  ฟู่เจริญ  
การวินิจฉัยพาหะธาลัสซีเมีย 
 ผศ. นพ.เสถียร  สุขพณิชนันท์  
ยาขับธาตุเหล็กชนิดรับประทาน 
Preimplantation genetic diagnosis for thalassemia  
 รศ. นพ.กิตติ  ต่อจรัส  
ทารกในครรภ์เป็นธาลัสซีเมียทราบได้จริงหรือ 
 รศ. พญ.พรพิมล  เรืองวุฒิเลิศ  
แคบซูลสารสกัดขมิ้นชัน 
 ดร.ชฎา  พิศาลพงศ  
ธาลัสซีเมีย ฟอรัม 
 ศ. นพ.วิชัย  เหล่าสมบัติ  
โครงการป้องกันและควบคุมโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียแห่งประเทศไทย 
 พญ.บุญเชียร  ปานเสถียรกุล  
ข้อควรรู้เกี่ยวกับการปลูกถ่ายไขกระดูก 
 ผศ. พญ.กลีบไสบ  สรรพกิจ  
สเต็มเซลล์กับธาลัสซีเมีย 
 รศ. นพ.สุรเดช  หงส์อิง  
จะรู้ได้อย่างไรว่าเป็น พาหะธาลัสซีเมีย (ยีนแฝง) 
 รศ. นพ.ธันยชัย  สุระ, พญ. สุพิสชา  ธีรศาศวัต    
จดหมายจากเพื่อนสมาชิก 
 โกบินน้อย / พี่ขวัญ
ถามตอบปัญหา 
 ศ. เกียรติคุณ พญ.วรวรรณ  ตันไพจิตร  

ปีที่ 15 ฉบับที่ 2 ประจำเดือน พฤษภาคม-สิงหาคม 2549

บรรณาธิการแถลง กำหนดการประชุมงานพบปะสังสรรค์  “วันธาลัสซีเมียโลก” 
 รศ.นพ. กิตติ  ต่อจรัส  
สารจากประธานมูลนิธิโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียแห่งประเทศไทย 
 ศ. เกียรติคุณ พญ. คุณหญิงสุดสาคร  ตู้จินดา 
สารจากประธานชมรมโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียแห่งประเทศไทย 
 คุณ สายพิณ  พหลโยธิน
การประชุมสัมมนาวิชาการธาลัสซีเมียแห่งชาติ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น และมูลนิธิโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียแห่งประเทศไทย
โรคธาลัสซีเมียชนิดฮีโมโกลบินเอ็ชและการตัดม้าม  
 รศ. นพ.กิตติ  ต่อจรัส
ทำไม ? คนปกติจึงควรจะมาตรวจ หาพาหะของธาลัสซีเมีย
 นพ. จักรกฤษณ์  เอื้อสุนทรวัฒนา, 
 รศ. นพ.ธันยชัย  สุระ
กิจกรรมมูลนิธิ 
จดหมายจากเพื่อนสมาชิก 
สารใหม่ใจเกินร้อย 
 นส.กนกวรรณ  กาแก้ว (พี่ขวัญ)  
ถามตอบปัญหา 
 ศ. เกียรติคุณ พญ.วรวรรณ  ตันไพจิตร  
ประกวดคำขวัญ  
  

   

  ปีที่ 15 ฉบับที่ 1 ประจำเดือน มกราคม-เมษายน 2549 

จะทำอย่างไร ? เมื่อทราบว่าตนเองเป็นพาหะ  

โรคโลหิตจางพันธุกรรมธาลัสซีเมีย   

 นพ.โอบจุฬ  ตราชู, รศ. นพ. ธันยชัย  สุระ  

การประชุมเกี่ยวกับยา L1 ณ องค์การเภสัชกรรม 

มูลนิธิโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียแห่งประเทศไทย  

พาหะของฮีโมโกลบินอี (Carriers of hemoglobin E) 

 รศ. นพ.กิตติ  ต่อจรัส  

วิธีการให้ยา เดสเฟอราลฉีดเข้าใต้ผิวหนัง 

 แปลและเรียบเรียงเอกสารจาก TIF  

ยาขับธาตุเหล็กชนิดรับประทาน 

 รศ. นพ.กิตติ  ต่อจรัส  

จดหมายจากเพื่อนสมาชิก 

เพื่อนใหม่ใจเกินร้อย 

 นส.กนกวรรณ  กาแก้ว (พี่ขวัญ)  

นางฟ้า สายไหมในเมืองแม่มด  

 นส.กนกวรรณ  กาแก้ว (พี่ขวัญ)  

ถามตอบปัญหา   

 ศ. เกียรติคุณ พญ.วรวรรณ  ตันไพจิตร  
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พฤษภาคม-สิงหาคม

  ปีที่ 16 ฉบับที่ 3 ประจำเดือน กันยายน-ธันวาคม 2550 

ประชุมวิชาการธาลัสซีเมียที่เกาหลี 

 ธิดารัตน์  ลงสมจิตต์  รศ. นพ.กิตติ  ต่อจรัส

เบต้าธาลัสซีเมียกับทางเลือกในการรักษาสมัยใหม่ 

 พญ.อัจฉรา  ธัญธีรธรรม รศ. นพ.ธันยชัย  สุระ

มาลาเรียข้อได้เปรียบจากการเป็นพาหะของธาลัสซีเมีย 

 นพ.จักรกฤษณ์  เอื้อสุนทรวัฒนา  รศ. นพ.ธันยชัย  สุระ

การประชุมเกี่ยวกับยาขับเหล็กชนิดรับประทาน deferiprone (L1)  

 ดร. ชฎา  พิศาลพงศ   

 ผศ. ดร. วรรณ  ภู่มาลา มอลาเลส

วัคซีน “IPD” (Invasive Pneumococcal Disease)   

กับผู้ป่วยธาลัสซีเมีย  

 รศ. ดร. นพ.วิปร  วิประกษิต

สารจากเพื่อนสมาชิก 

 รศ. นพ.กิตติ  ต่อจรัส

ตารางการประชุมธาลัสซีเมียแห่งชาติ 

คำถามคำตอบ 

 ศ. เกียรติคุณ พญ.วรวรรณ  ตันไพจิตร

สรุปผลการประเมินการจัดงานชมรมผู้ป่วยธาลัสซีเมีย ครั้งที่ 18 

งานวันธาลัสซีเมียโลก ครั้งที่ 6  

  ปีที่ 16 ฉบับที่ 1 ประจำเดือน มกราคม-เมษายน 2550

บรรณาธิการแถลง 

 รศ. นพ.กิตติ  ต่อจรัส

ผลการประกวดคำขวัญ 

สารจากประธานมูลนิธิโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียแห่งประเทศไทย 

 ศ. เกียรติคุณ พญ. คุณหญิงสุดสาคร  ตู้จินดา

ประวัติ ศ. เกียรติคุณ พญ. คุณหญิงสุดสาคร  ตู้จินดา 

 ศ. เกียรติคุณ พญ. วรวรรณ  ตันไพจิตร  

เหล็กเกินใน ธาลัสซีเมีย 

 พญ.อัจฉรา  ธัญธีรธรรม รศ. นพ.ธันยชัย  สุระ

เตรียมตัวไปเที่ยว สไตล์ธาลัสซีเมีย 

 นพ.จักรกฤษณ์  เอื้อสุนทรวัฒนา  รศ. นพ.ธันยชัย  สุระ

Pitfalls in Thalassemia 

 ศ. เกียรติคุณ พญ.วรวรรณ  ตันไพจิตร

โปรแกรมทะเบียนผู้ป่วยธาลัสซีเมีย 

 นายทรรศิน  อุษาวิจิตร์

สารจากเพื่อนสมาชิก 

 ครั้งเดียวก็เกินพอ ด.ช.ปาณัสม์  พัตรปาล  

คำถามคำตอบ 

 ศ. เกียรติคุณ พญ.วรวรรณ  ตันไพจิตร

สมัครสมาชิกจุลสารชมรมโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียแห่งประเทศไทย 

ประกวดคำขวัญ 

  ปีที่ 15 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม 2549

รายการรักลูก Family Focus “โรคใกล้ตัว...ธาลัสซีเมีย” 

 นพ.พงศักดิ์  น้อยพยัคฆ์, รศ. นพ.กิตติ  ต่อจรัส

โครงการอบรมหลักสูตรครู ก. 

 กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข  

การปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดที่ รพ. ศิริราช  

 ศ. เกียรติคุณ นพ.วินัย  สุวัตถี

รู้จักกับโฟเลต 

 นพ.จักรกฤษณ์  เอื้อสุนทรวัฒนา, 

 รศ. นพ.ธันยชัย  สุระ

สาระน่ารู้เกี่ยวกับยาขับเหล็ก 

จดหมายจากเพื่อนสมาชิก 

คลินิกให้คำปรึกษาเกี่ยวกับเทคนิคการตรวจ  

วินิจฉัยธาลัสซีเมียทางห้องปฏิบัติการ   

 รศ. ดร.สุพรรณ  ฟู่เจริญ

คำถามคำตอบ 

 ศ. เกียรติคุณ พญ.วรวรรณ  ตันไพจิตร, 

 รศ. พญ.ทัศนีย์  เล็บนาค

 รศ. นพ.ธันยชัย  สุระ, รศ. นพ.กิตติ  ต่อจรัส

  ปีที่ 17 ฉบับที่ 1 ประจำเดือน มกราคม-เมษายน 2551

ASH Meeting: ยาขับธาตุเหล็กชนิดรับประทาน 
 รศ. นพ.กิตติ  ต่อจรัส
ฮีโมโกลบินเอ็ช (Hemoglobin H) 
 รศ. นพ.กิตติ  ต่อจรัส
สารจากเพื่อนสมาชิก 
 ปาฏิหารย์รักแท้ของแม่ 
 ชีวิต..สู้ สู้ 
คำถามคำตอบ 
 ศ. เกียรติคุณ พญ.วรวรรณ  ตันไพจิตร
ประกวดคำขวัญ 

  ปีที่ 16 ฉบับที่ 2 ประจำเดือน พฤษภาคม-สิงหาคม 2550 

โรคเลือดจางธาลัสซีเมีย 

 รศ. นพ.กิตติ  ต่อจรัส

การปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดเลือด ในผู้ป่วยธาลัสซีเมีย 

 ผศ.พญ. กลีบสไบ  สรรพกิจ   

 รศ. นพ.สุรเดช  หงส์อิง  รศ. นพ.ปรีดา  วณิชยเศรษฐกุล

ปัญหา...? กระดูกพรุนในโรคธาลัสซีเมีย 

 พญ.เรวดี  เดชเทวพร  รศ. นพ.ธันยชัย  สุระ 

การเปลี่ยนยีนในธาลัสซีเมีย 

 Dr Michael Antoniou, ผู้สรุป รศ. นพ.กิตติ  ต่อจรัส 

 จาก TIF MAGAZIN, May 2007.IssueNo.5:51-3. 

สารจากเพื่อนสมาชิก 

 นางสาวธาลัสซีเมีย, สานความฝัน...สู่ความจริง, 

 ทุกลมหายใจคือ...พลานามัยที่แข็งแรงของหนู

คำถามคำตอบ 

 ศ. เกียรติคุณ พญ.วรวรรณ  ตันไพจิตร

ผลประกวดคำขวัญ 
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พฤษภาคม-สิงหาคม

 ปีที่ 17 ฉบับที่ 2 ประจำเดือน พฤษภาคม-สิงหาคม 2551

PGD-PCR เทคโนโลยีการตรวจพันธุกรรม 

ของตัวอ่อนก่อนย้ายกลับสู่ครรภ์มารดา  

 นท. นพ. วิวัฒน์  ชินพิลาศ

เลือดข้นกว่าน้ำ (ก็มันไม่ใช่น้ำนี่) 

 นพ. จักรกฤษณ์  เอื้อสุนทรวัฒนา, 

 รศ. นพ.ธันยชัย  สุระ

ฮีโมโกลบินอี (Hemoglobin E) 

 รศ. นพ.กิตติ  ต่อจรัส

สารจากเพื่อนสมาชิก 

 แม่เก๋เล่าเรื่อง 

คำถามคำตอบ 

 ศ.เกียรติคุณ พญ.วรวรรณ  ตันไพจิตร

ประชุมสัมมนาวิชาการ ธาลัสซีเมียแห่งชาติ ครั้งที่ 14 

ปีที่ 18 ฉบับที่ 1 ประจำเดือน มกราคม-เมษายน 2552

เล่าเรื่องเลือด ตอนที่ 3 เม็ดเลือดขาว

 นพ.จักรกฤษณ์  เอื้อสุนทรวัฒนา,  รศ. นพ.ธันยชัย  สุระ

ฮีโมโกลบินคอนสแตนท์สปริง (Hb CS) 

 รศ. นพ.กิตติ  ต่อจรัส

การปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดในธาลัสซีเมีย  

(Allogenetic Stem Cell Transplantation for Thalassemia Major)  

 รศ. นพ.กิตติ  ต่อจรัส

เครื่องขับสารเหล็ก INFUSA TS 

สารจากเพื่อนสมาชิก 

คำถาม-คำตอบ 

 ศ. เกียรติคุณ พญ.วรวรรณ  ตันไพจิตร

ปีที่ 18 ฉบับที่ 2 ประจำเดือน พฤษภาคม-สิงหาคม 2552

เล่าเรื่องเลือด ตอนที่ 4 เม็ดเลือดขาว 5

 นพ.จักรกฤษณ์  เอื้อสุนทรวัฒนา  รศ. นพ.ธันยชัย  สุระ

ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ชนิดเอ เอ็ช 1 เอ็น 1 8

 นพ.จักรกฤษณ์  เอื้อสุนทรวัฒนา  

 พญ.นันทกรณ์  เอื้อสุนทรวัฒนา

โฮโมซัยกัสเบต้าธาลัสซีเมีย (Homozygous beta-thalassemia) 10

 รศ. นพ.กิตติ  ต่อจรัส

สาเหตุการตายและอัตรารอดชีวิตใน โฮโมซัยกัสเบต้าธาลัสซีเมีย 15

 รศ. นพ.กิตติ  ต่อจรัส

จากสิงคโปร์ถึงประเทศไทย ตอนที่ 2 16

 รศ. นพ.วิปร  วิประกษิต

สารจากเพื่อนสมาชิก 18

คำถาม-คำตอบ 21

 ศ. เกียรติคุณ พญ.วรวรรณ  ตันไพจิตร

  ปีที่ 17 ฉบับที่ 3 ประจำเดือน กันยายน-ธันวาคม 2551

เมืองหลวงแห่งสแกนดิเนเวียน 
 รศ. นพ.กิตติ  ต่อจรัส
ประชุมวิชาการที่โคเปนเฮเกน 
 รศ. นพ.กิตติ  ต่อจรัส
เลือดข้นกว่าน้ำ ตอนที่ 2 
 นพ.จักรกฤษณ์  เอื้อสุนทรวัฒนา, 
 รศ. นพ.ธันยชัย  สุระ
ฮีโมโกลบินเอ อี บาร์ท (Hemoglobin A E Barts) 
 รศ. นพ.กิตติ  ต่อจรัส
Stem Cell Transplant  
 ผศ. พญ.กลีบสไบ  สรรพกิจ, 
 รศ. นพ.ปรีดา  วาณิชยาเศรษฐกุล
 รศ. นพ.สุรเดช  หงส์อิง  
GPO-L-ONE 
ครั้งหนึ่งในชีวิตที่มีลูกเป็นโรคธาลัสซีเมีย 
สารจากเพื่อนสมาชิก 
คำถาม-คำตอบ 
 ศ. เกียรติคุณ พญ.วรวรรณ  ตันไพจิตร
สรุปงานชมรมโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียแห่งประเทศไทย 
ผลการประกวดคำขวัญ 

  ปีที่ 18 ฉบับที่ 3 ประจำเดือน กันยายน-ธันวาคม 2552

เล่าเรื่องเลือด ตอนที่ 5 เกร็ดเรื่องเกล็ดเลือด 

 นพ.จักรกฤษณ์  เอื้อสุนทรวัฒนา  

 รศ. นพ.ธันยชัย  สุระ

ธาลัสซีเมียอินเตอร์มีเดีย (THALASSEMIA INTERMEDIA) 

 รศ. นพ.กิตติ  ต่อจรัส

จีพีโอแอลวัน (GPO-L-ONE)   

การเข้าถึงยาขับเหล็กของผู้ป่วยธาลัสซีเมีย  

 รศ. นพ.กิตติ  ต่อจรัส

ข้อมูลสมาชิกจุลสารชมรมโรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย 

 รศ. นพ.กิตติ  ต่อจรัส

แนะนำเว็บไซด์ธาลัสซีเมีย 

 รศ. นพ.กิตติ  ต่อจรัส

สารจากเพื่อนสมาชิก 

คำถาม-คำตอบ 

 ศ. เกียรติคุณ พญ.วรวรรณ  ตันไพจิตร

การจัดงานวันธาลัสซีเมียโลก   

และการประชุมวิชาการธาลัสซีเมียแห่งชาติ  

 ศ. เกียรติคุณ พญ.วรวรรณ  ตันไพจิตร

ประกวดคำขวัญ เรื่องการส่งเสริมการป้องกันและ  

  ปีที่ 19 ฉบับที่ 1 ประจำเดือน มกราคม-เมษายน 2553

เล่าเรื่องเลือด ตอนที่ 6 น้ำเลือด...แข็งได้ไม่ต้องแช่แข็ง 

 นพ.จักรกฤษณ์  เอื้อสุนทรวัฒนา  

 รศ. นพ.ธันยชัย  สุระ

ความก้าวหน้าการศึกษาโครงการวิจัย GPO-ONE 

 ศ. เกียรติคุณ พญ.วรวรรณ  ตันไพจิตร

โรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย...ภัยเงียบที่ควรเฝ้าระวัง 

 รศ. นพ.กิตติ  ต่อจรัส

สารจากเพื่อนสมาชิก 

คำถาม-คำตอบ 

 ศ. เกียรติคุณ พญ.วรวรรณ  ตันไพจิตร
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