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บรรณาธิการแถลง

	 ที่อยู่ในมือของท่านขณะนี้คือ	จุลสาร	สลท.ฉบับแรกของปี	57	และก็เป็นฉบับสุดท้ายของคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ	ชุดที่	18	
(พ.ศ.	2555-2557)	ขอแสดงความยินดีที่	อ�จ�รย์ วันชัย วนะชิวน�วิน	ที่ได้รับความไว้วางใจจากสมาชิก	สลท.	ร่วมกันเลือกให้เป็น
นายกท่านใหม่อีกวาระหนี่ง		ด้วยประสบการณ์และความสามารถของท่าน	เชื่อได้ว่าจะนำาพาองค์กรของเราให้มีความเจริญก้าวหน้าสู่ความ
เป็นผู้นำาด้านโลหิตวิทยาในแนวหน้าของสังคมอาเซียนอย่างแน่นอน	
	 เล่มนี้ได้ขึ้นหน้าปก	ท่�นอดีต น�ยกสม�คมท่�นที่ 5 (ว�ระ 2536-2540) “ศ.เกียรติคุณ นพ. วินัย สุวัตถี” ในโอกาสครบรอบอายุ	80	
ปใีนปนีี	้พวกเราทกุคนระลกึถงึพระคณุของทา่นทีไ่ดทุ้ม่เทใหก้บัความกา้วหนา้ของงานโลหติวทิยาของประเทศอยา่งตอ่เนือ่ง	โดยเฉพาะการ
เป็นผู้ริเริ่มรักษาด้วยการปลูกถ่ายไขกระดูกผู้ป่วยเด็กในประเทศไทย	รวมถึงผลงานอันเกิดจากการบริหารในช่วงที่ท่านดูแลบริหารสมาคม
ของเราด้วย	สมาคมฯจะจัดให้มีงานมุทิตาจิตแด่อาจารย์ในวันที่	2	เมษายนนี้		ตั้งแต่	09.00	น.	ที่อาคารเฉลิมพระบารมี	50	ปี	ซอยศูนย์
วิจัยฯ		ขอเชิญสมาชิกไว้ล่วงหน้านะครับ
	 เวลานี้เป็นช่วงเวลาที่แปลกของประเทศเราที่เดียว	ได้สัมผัสถึงความหนาวที่สุดในรอบ	30	ปีที่ผ่านมาทีเดียว	และตอนเหนือ
บางแห่งก็มีหิมะตกด้วย		แม้ไม่มากนักแต่ใครจะคิดว่าจะเกิดขึ้นได้	อย่างไรก็ตามตอนนี้อากาศก็เริ่มกลับมาร้อนเหมือนเดิมแล้ว	หวังว่าคง
ไม่ร้อนจนเดือดอย่างไม่เคยเจอเช่นกัน	นอกจากดินฟ้าอากาศแล้ว		ประเทศของเรายังมีความร้อนทางด้านการเมืองที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน
อีกด้วย	อย่างไรก็ดีสิ่งหนึ่งที่ไม่เปลี่ยนแปลง	คือ	“บทบาทและความรับผิดชอบ” ในความเป็นโลหิตแพทย์ของพวกเรา ทั้ง กุมารแพทย์ หรือ 
อายุรแพทย์ รวมถึงบุคลากรในสายวิชาชีพที่เกี่ยวข้องทุกสาขา” ที่ได้ช่วยให้ผู้ป่วยนับพันคนในแต่ละปีได้หายจากความทุกข์ทรมาน	ด้วย
ความเสียสละและเปี่ยมด้วยจริยธรรมที่พวกเราได้รับการถ่ายทอดและยึดถือจากรุ่นสู่รุ่นตลอดมา
	 เกือบ	2	ปีที่ผ่านมา	เรา	“คณะผู้จัดทำาจุลสาร”	ได้นำาเสนอบทความและภาพกิจกรรมที่สำาคัญของสมาคมให้แก่สมาชิกอย่างต่อเนื่อง
ด้วยความตั้งใจเพื่อสมาชิกทุกๆ	คน	ต้องขอบคุณ อ�จ�รย์ รชต ลำ�กูล คณะกรรมก�ร สลท. และ ผู้ร่วมเขียนบทคว�มทุกท่�นที่ร่วมทำาให้
จุลสารเล่มนี้เกิดคุณค่าทางจิตใจ	เป็นส่วนหนึ่งที่แสดงให้เห็นถึงความรักความสามัคคีของพวกเรา	และหวังว่าจุลสารของเราจะได้อยู่คู่กับ	
สลท.		เป็นส่วนหนึ่งของการบันทึกประวัติศาสตร์ขององค์กรที่เราภาคภูมิใจตลอดไป.............											  ขอบคุณครับ

        
                       รองศ�สตร�จ�รย์ พลตรี น�ยแพทย์ไตรโรจน์  ครุธเวโช
                          บรรณ�ธิก�ร จุลส�รฯ และ ประธ�นฝ�ยเผยแพร่คว�มรู้สู่ประช�ชน 
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	 ในโอกาสวันขึ้นปีใหม่พุทธศักราช	2557	ที่พึ่งผ่านไป	ผมขอถือโอกาสสวัสดีปีใหม่แด่สมาชิกสมาคมโลหิตวิทยาฯทุกท่าน	ใน
ระหว่างวันที่	6-7	พฤศจิกายน	2556	ทางสมาคมฯ	ได้จัดประชุมวิชาการกลางปีครั้งที่	44	ที่จังหวัดตรัง	โดยมีหัวข้อหลัก	(theme)	
คือ	“Hematology	:	Current	Practices	and	Trends”	ซึ่งครอบคลุมหัวข้อโรคทางโลหิตวิทยา	16	หัวข้อ	โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
จากหลายสถาบัน	การประชุมฯ	ได้รับการยอมรับจากสมาชิกของสมาคมฯ	เป็นอย่างดี	โดยมีผู้เข้าประชุมจำานวนมาก	และในช่วงเวลา
ครึง่แรกของป	ี2557	ทางสมาคมฯ	ไดจ้ดักจิกรรมวชิาการทีจ่ะเปน็ประโยชนต์อ่ผูเ้ขา้ประชมุหลายรายการ	ไดแ้ก	่Refresher	Course	for	
Hematologists	ระหว่างวันที่	18-19	มกราคม	ที่โรงแรมโนโวเทล	หัวหิน	การอบรมทางวิชาการเรื่อง	Practical	Points	in	Palliative	
Care	for	Hematologic	Patients	ระหว่างวันที่	7-8	กุมภาพันธ์	ที่โรงแรมโกลเด้น	ทิวลิป	ซอฟเฟอริน	กรุงเทพฯ	การประชุมวิชาการ
ประจำาปีครั้งที่	45	ในหัวข้อหลัก	“Hematology	:	Meeting	the	Needs	of	Changing		World”	ระหว่างวันที่	16-19	มีนาคม	ที่โรงแรม
เซ็นทาราแกรนด์	เซ็นทรัลเวิลด์	กรุงเทพฯ	และ	3rd	TSH	International	Symposium	ในหัวข้อเรื่อง	“Lymphomas	:	East	Meets	
West”	ระหว่างวันที่	2-4	พฤษภาคม	2557	ที่โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์เช่นกัน	ซึ่งทางสมาคมฯ	เชื่อว่า	ความรู้ที่ได้จากการประชุมแต่ละ
รายการ	จะก่อให้เกิดประโยชน์ในการนำาไปประยุกต์ใช้ในการดูแลรักษาผู้ป่วยที่มีปัญหาทางโลหิตวิทยาต่อไป	จึงขอเชิญชวนให้สมาชิก
ของสมาคมฯ	และผู้สนใจเข้าร่วมประชุมในกิจกรรมต่างๆ	ดังกล่าว		
	 ทางสมาคมฯ	ยังคงดำาเนินการตามวิสัยทัศน์และพันธกิจในด้านการสู่ความเป็นสากลอย่างต่อเนื่อง	ซึ่งนอกจากการจัด	Interna-
tional	Symposium	ทุกปีแล้ว	ในระหว่าง	28-29	กันยายน	2556	ทางสมาคมฯ	ได้รับเกียรติจาก	Myanmar	Society	of	Hematology	
ในการจัด	Joint	Myanmar-Thai	Hematology	Meeting	ร่วมกับการจัด	4th	Conference	of	Myanmar	Society	of	Haematology	ที่
กรุงย่างกุ้ง	ประเทศพม่า	โดยทางสมาคมฯ	ได้ส่งวิทยากรที่ทรงคุณวุฒิไปบรรยาย	10	ท่านใน	10	หัวข้อเรื่อง	ซึ่งได้รับความสนใจจาก
โลหิตแพทย	์และแพทย์ทั่วไปของประเทศพม่า	ที่เข้าร่วมประชุมอย่างคับคั่ง	นอกจากนี้ทางสมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทยได้รับ
มอบหมายที่ประชุมของสมาคมโลหิตวิทยาในกลุ่มประเทศอาเซียนไห้จัด	3rd	Conference	of	Asean	Federation	of	Hematology	ซึ่ง
จะเป็นการจัดประชุมวิชาการระดับประชาคมอาเซียน	โดยกำาหนดจัดราวเดือนตุลาคม	2557	นี้
	 ปีพุทธศักราช	2557	นี้	จะเป็นปีมงคลวารที่	ศาสตราจารย์เกียรติคุณ	นายแพทย์	วินัย	สุวัตถี	ปูชนียาจารย์ด้านโลหิตวิทยาใน
เด็ก	และอดีตนายกสมาคมโลหิตวิทยาฯ	มีอายุครบ	80	ปี	ในการนี้ทางสมาคมฯ	มีความยินดีและรู้สึกเป็นเกียรติที่จะจัดงานมุฑิตาจิต
แด่อาจารย์	ในวันที่	2	เมษายน	2557	ณ	ห้องสยามมกุฎราชกุมาร	อาคารเฉลิมพระบารมี	50	ปี	ชั้น	3	เวลา	9.00-13.00	น.	จึงขอ
เรียนเชิญชวนลูกศิษย์ของอาจารย์	และชาวโลหิตวิทยาทุกท่าน	ร่วมแสดงมุฑิตาจิตแด่ท่านอาจารย์โดยพร้อมเพรียงกัน	สวัสดีครับ
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ไทยจริงๆ	ท่านมีความโดดเด่นในทุกด้าน	ทั้งในด้านความสามารถในการดูแลรักษาผู้ป่วย	การทำางานอย่างหนักเสียสละทุ่มเทช่วยเหลือชีวิตคนไข้	เคย
ได้รับรางวัลความเป็นครูแพทย์ดีเด่น	การมีผลงานวิจัยระดับนานาชาติมากมายทำาให้ท่านได้รับพระราชทานรางวัลเหรียญดุษฎีมาลาและเข็มศิลปวิทยา	
ในด้านบริหารท่านเคยเป็นรองคณบดี	เป็นนายกสมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย	เป็นประธานราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย	2	สมัย	เป็น
กรรมการแพทยสภา	แพทยสมาคม	และองค์กรต่างๆ	นอกจากนี้ท่านยังมีนิสัยส่วนตัวเป็นผู้มีความโอบอ้อมอารีน่าเคารพนับถืออย่างยิ่ง	คุณงามความดี
ของท่านมีมากมายเกินกว่าที่จะบรรยายให้ครบในที่นี้	ถือเป็นแบบอย่างให้พวกเราทุกคนได้เรียนรู้และควรพยายามปฎิบัติตาม	จึงขอให้ทุกท่านเข้าร่วม
เป็นเกียรติในงานนี้	โดยจดหมายเชิญเป็นทางการจะส่งให้สมาชิกทุกท่านต่อไป
	 ในช่วงที่ผ่านมา	ทางสมาคมฯได้จัดกิจกรรมทางวิชาการหลายกิจกรรม	เริ่มตั้งแต่งานประชุมวิชาการกลางปีครั้งที่	44	ที่จังหวัดตรังในวันที่	7-9	
พฤศจิกายน	2556	ในครั้งนี้ได้มีโปรแกรมทัศนศึกษาที่สนุกตื่นเต้นเร้าใจอย่างมาก	ได้แก่	การนั่งเรือชมทะเลตรัง	การต่อแถวว่ายน้ำาเข้าถ้ำามรกตอัน
งดงาม	การดำาน้ำาดปูะการงั	และมกีาร‘นอนในเรอื’เพือ่ลอดถ้ำาเลเขากอบ	หวงัวา่กจิกรรมผจญภยัเหลา่นีน้า่จะเปน็ทีถ่กูใจของหนุม่สาวชาวโลหติวทิยา	ทาง
สมาคมฯจะไดจ้ดักจิกรรมเชน่นีอ้กีในโอกาสตอ่ไป	นอกจากนีท้างสมาคมฯยงัไดจ้ดังานประชมุ	Refresher	Course	for	Hematologists	ครัง้ที่	10	ทีห่วัหนิ	
วันท่ี	18-19	มกราคม	2557	ซ่ึงเราจะจัดกิจกรรมน้ีใกล้เคียงกับ	วันครู	ของทุกปี	จุดเด่นของงานในคราวน้ี	คือการมีอาจารย์อาวุโสหลายท่านมาร่วมงาน	ท้ัง	
ศ.พญ.ภัทรพร	อิศรางกูร	ณ	อยุธยา,	รศ.พญ	เผือดศรี	วัฒนานุกูล,	ศ.พญ.สุคนธ์	วิสุทธิพันธ์,	ศ.พญ.พิมล	เชี่ยวศิลป์	และ	ศ.พญ.ท่านผู้หญิงเพ็ญศรี	
ภูต่ระกลู	ทางสมาคมจงึจดัใหม้งีานไหวค้ร	ูใหศ้ษิยท์ัง้หลายไดม้โีอกาสแสดงมทุจิาจติและรบัพรจากอาจารยอ์าวโุสรวมทัง้จากทา่นนายกฯ	และ	อดตีนายก
สมาคมฯด้วย	โดยภาพถ่ายความประทับใจต่างๆ	เหล่านี้	รวมทั้งภาพถ่ายงานประชุมวิชาการและงานเลี้ยงสังสรรต่างๆ	ของสมาคมฯ	สมาชิกสามารถ
ดูได้จาก	facebook	ของ	สมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย
	 ในโอกาสนี้ผมขอแสดงความยินดีกับ	ศ.นพ.วันชัย	วนะชิวนาวิน	ที่ได้รับเลือกตั้งเป็นนายกสมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทยเป็นวาระที่	2	คือ	
ปี	พศ	2557-2559	นี้	การเลือกตั้งครั้งนี้มีผู้ใช้สิทธิ์ลงคะแนนถึง	311	ท่านจากจำานวนสมาชิกสามัญที่มีสิทธิ์ออกเสียง	445	ท่าน	คิดเป็นร้อยละ	70	จึง
เป็นที่น่ายินดีว่าสมาชิกให้ความสนใจกับการเลือกตั้งมาก	ขณะนี้กำาลังอยู่ในช่วงการเลือกตั้งกรรมการบริหารสมาคมฯ	โดยบัตรลงคะแนนได้ส่งออกไปให้
สมาชิกสามัญในวันท่ี	24	มกราคม	2557	น้ี	จึงขอประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกช่วยกรุณาลงคะแนนและส่งกลับมายังสมาคมฯ	ภายในวันท่ี	7	มีนาคม	2557	น้ี
และอย่าลืมลงลายมือชื่อของท่านบนบัตรด้วย	มิฉะนั้นจะเป็นบัตรเสีย	ถ้าท่านมีการเปลี่ยนที่อยู่หรือไม่ได้รับจดหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งจากสมาคมฯ	
สามารถสอบถามได้ที่สมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย	อีเมล์	joi_kt@hotmail.com	หรือ	โทร.	0-2716-5977		
	 จากวสิยัทศันข์องสมาคมโลหติวทิยาทีจ่ะกา้วไปสูค่วามเปน็นานาชาต	ิทางสมาคมฯจงึไดจ้ดังาน	Joint	meeting	Myanmar	and	Thai	Hematology	
ณ	กรุงย่างกุ้ง	ประเทศเมียนมาร์	ในวันที่	28-29	กันยายน	2556	โดยสมาคมฯได้นำาอาจารย์โลหิตวิทยาผู้มีความเชี่ยวชาญในด้านต่างๆ	ไปบรรยายและ
แลกเปลี่ยนความรู้กับแพทย์ชาวพม่า	ซึ่งได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก	และคาดว่าจะมีโอกาสจัดกิจกรรมเช่นนี้อีกในอนาคต	นอกจากนี้	ทางสมาคมฯ
มีแผนงานในการจัด	Thai	Society	of	Hematology	International	Workshop	ครั้งที่	3	เรื่อง	lymphoma	ในวันที่	2-4	พฤษภาคม	2557	และ	งาน	ASEAN	
Federation	of	Hematology	Meeting	ครั้งที่	3	ในวันที่	23-25	ตุลาคม	2557	ทั้งสองงานจัดที่ศูนย์ประชุม	เซ็นทาราแกรนด์	เซ็นทรัลเวิลด์	โดยมีการ
เชิญผู้บรรยายที่มีชื่อเสียงมากมายทั้งจากในและต่างประเทศ	สมาชิกสามารถดูรายละเอียด	และ	download	ใบสมัคร	โดยเข้าไปใน	website	ของสมาคม	
(www.tsh.or.th)	และ	link	ไปยัง	website	ของการประชุมที่ต้องการ	หวังว่าสมาชิกทุกท่านจะมาเข้าร่วมการประชุม	ที่น่าสนใจนี้

   

            ศ�สตร�จ�รย์ น�ยแพทย์พลภัทร โรจน์นครินทร์
             เลข�ธิก�รสม�คมโลหิตวิทย�แห่งประเทศไทย            

สวัสดีครับพี่น้องช�วโลหิตวิทย�ทุกท่�น

งานแสดงมุทิตาจิต	ศาสตราจารย์เกียรติคุณ	นายแพทย์	วินัย	สุวัตถี	เนื่องจากที่ท่านมีอายุครบ	
80	ปี	ในวันพุธที่	2	เมษายน	2557	(เราได้มีโอกาสจัดงานตรงวันคล้ายวันเกิดของท่าน)	ที่อาคาร
เฉลิมพระบารมี	50	ปี	ซอยศูนย์วิจัย	เนื่องจากท่านเป็นปูชนียบุคคลทางโลหิตวิทยาของประเทศ

 ข่าวแรกที่สำาคัญของฉบับนี้	คือ	ทางสมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพ

สารจากเลขาธิการสมาคม
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กำ�หนดก�ร

ง�นแสดงมุฑิต�จิต เนื่องในสิริมงคลว�ร ๘๐ ปี 
ศ�สตร�จ�รย์เกียรติคุณ น�ยแพทย์วินัย สุวัตถี 

กำ�หนดก�ร
วันพุธที่ ๒ เมษ�ยน พ.ศ. ๒๕๕๗

เวล� ๐๘.๓๐-๑๓.๐๐ น.
ณ ห้องสย�มมกุฎร�ชกุม�ร อ�ค�รเฉลิมพระบ�รมี ๕๐ ปี ซอยศูนย์วิจัย

๐๘.๓๐	-	๐๙.๓๐	น.	 ลงทะเบียน

๐๙.๓๐	-	๐๙.๓๕	น.		 นายกสมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย	กล่าวเปิดงาน

๐๙.๓๕	-	๐๙.๕๐	น.	 วิดิทัศน์อัตชีวประวัติ	ศาสตราจารย์เกียรติคุณ	นายแพทย์วินัย		สุวัตถี

๐๙.๕๐	-	๑๐.๑๕	น.	 รำาอวยพร	และการแสดงจากศิษย์

๑๐.๑๕	-	๑๑.๐๐	น.	 กล่าวแสดงมุทิตาจิต	โดยคณาจารย์อาวุโส

	 ศาสตราจารย์เกียรติคุณ	พันเอกหญิง	แพทย์หญิงถนอมศรี		ศรีชัยกุล

	 ศาสตราจารย์เกียรติคุณ	แพทย์หญิงภัทรพร		อิศรางกูร	ณ	อยุธยา

	 ศาสตราจารย์เกียรติคุณ	พลโทหญิง	แพทย์หญิงทิพย์		ศรีไพศาล

	 ศาสตราจารย์เกียรติคุณ	แพทย์หญิงจุฬารัตน์	มหาสันทนะ

๑๑.๐๐	-	๑๑.๑๕	น.		 ศาสตราจารย์เกียรติคุณ	นายแพทย์วินัย	สุวัตถี	กล่าวขอบคุณ

๑๑.๑๕	-	๑๒.๐๐	น.			คณาจารย์	ศิษย์	และแขกผู้มีเกียรติแสดงมุทิตาจิต

๑๒.๐๐	-	๑๓.๐๐	น.	 รับประทานอาหารกลางวัน		(โต๊ะจีน)
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 ศาสตราจารย์เกียรติคุณ	นายแพทย์วินัย	สุวัตถี	เกิดเมื่อวันที่	2	
เมษายน	พ.ศ.	2477	ที่กรุงเทพมหานคร	ท่านจบแพทยศาสตร์บัณฑิตจากคณะ
แพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาลในป	ีพ.ศ.	2501	เปน็ศษิยเ์กา่ศริริาชรุน่ที	่63	โดยได้
รบัพระราชทานเหรยีญทอง	คะแนนเปน็ที	่1	ตลอดหลกัสตูร	และเหรยีญทองแดง	
คะแนนยอดเยีย่มวชิากายวภิาคศาสตรแ์ละวชิาพยาธวิทิยา	จากนัน้ศกึษาตอ่เปน็
แพทย์ประจำาบ้านแผนกกุมารเวชศาสตร์	ที่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล	
และได้รับการบรรจุเป็นอาจารย์ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ในปี	พ.ศ.	2506	ท่าน
สอบได้ทุน	Fulbright	เพื่อไปศึกษาต่อ	ณ	ประเทศ	สหรัฐเมริกา	โดยเข้าเป็น
แพทย์ประจำาบ้านที่	Children	Hospital	เมือง	Saint	Louis	รัฐ	Missouri	และ
เป็น	fellow	ทางสาขาวิชาโลหิตวิทยาที่	University	of	Colorado	เมือง	Denver	
โดยได้รับ	Diplomate	of	the	American	Board	of	Pediatrics	ใน	พ.ศ.	2510,	
Master	of	Science	in	Pediatrics	จาก	University	of	Colorado	ใน	พ.ศ.	2510
และ	Doctor	of	Philosophy	จากมหาวิทยาลัยเดียวกันใน	พ.ศ.	2512	โดยใน
ระหว่างการศึกษาปริญญาเอก	ท่านอาจารย์ได้เขียนจดหมายกราบถวายบังคม
ทูลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	ขอพระราชทานทุนเพื่อศึกษาต่อทางโลหิต
วิทยาเด็กโดยเฉพาะอย่างยิ่งการปลูกถ่ายไขกระดูกซึ่งกำาลังมีการศึกษากันอย่าง
มากในสหรฐัอเมรกิาในขณะนัน้ซึง่พระองคท์า่นไดท้รงมพีระมหากรณุาธคิณุโปรด
เกลา้โปรดกระหมอ่มพระราชทานทนุสว่นพระองคใ์หท้า่นอาจารยศ์กึษาตอ่จนจบ
ปรญิญาเอก	โดยการศกึษาวจิยัในปสีดุทา้ยนัน้	ทา่นอาจารยไ์ดท้นุจาก	American	
Leukemia	Society	ด้วย	อาจารย์เดินทางกลับประเทศไทยในเดือนมกราคม

“ผลงานเด่น
ที่ท่านอาจารย์เริ่มทำาไว้คือ

เป็นผู้เริ่มทำาการปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำาเนิด
เม็ดเลือดในเด็กเป็น คนแรกในประเทศไทยร่วม

กับท่านอาจารย์สุรพล (ศาสตราจารย์นายแพทย์สุรพล อิสรไกรศีล)
ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2530 จนถึงปัจจุบันได้ทำาการรักษาโรคเลือด

โรคมะเร็ง และโรคทางพันธุกรรมอื่นๆ ที่แต่เดิมรักษาให้หายขาดไม่ได้ 
หรือรักษาไม่ได้ผลดี ทำาให้ผู้ป่วยเหล่านี้หายขาดจากโรคได้

และได้ผลสำาเร็จทัดเทียมกับในต่างประเทศ”
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พ.ศ.	2513	โดยกลับมาทำางานเป็นอาจารย์ในหน่วยโลหิตวิทยา	ภาควิชากุมาร
เวชศาสตร์โรงพยาบาลศิริราช	ด้านงานการบริการ	ท่านอาจารย์ได้นำาความรู้และ
ประสบการณจ์ากการศกึษาและฝกึอบรมในตา่งประเทศมาปรบัปรงุพฒันาหนว่ยโลหติ
วิทยาเด็กที่โรงพยาบาลศิรริาชให้เจรญิกา้วหน้าขึ้นหลายประการ	เช่น	การรกัษาโรค
มะเรง็เมด็เลอืดขาวชนดิเฉยีบพลนั	โดยไดน้ำาแผนการรกัษาทีด่ทีีส่ดุของสหรฐัอเมรกิา
ในขณะนัน้มาดดัแปลงใหเ้หมาะสมกบัเศรษฐานะและภาวะเศรษฐกจิของประเทศไทย	
โดยจัดตั้งเป็น	Siriraj	Protocol	ทำาให้ได้ผลการรักษาดีเท่าเทียมกับในต่างประเทศ
และทำาให้อาจารย์ได้รับรางวัลมหาวิทยาลัยมหิดลสาขาการวิจัย	เมื่อ	พ.ศ.	2527	
นอกจากนัน้ยงัไดน้ำาแผนการรกัษาโรคมะเรง็ในเดก็ชนดิอืน่ๆ	ทีเ่ปน็ทีย่อมรบักนัแลว้
เช่น	ในโรค	Wilms’	tumor,	neuroblastoma,	histiocytosis	เป็นต้น	มาใช้ในผู้ป่วย
ด้วย	ท่านอาจารย์ได้จัดให้มีการตรวจทางโลหิตวิทยา	และอิมมูนโนวิทยาใหม่ๆ	ขึ้น
หลายอย่าง	เช่น	การตรวจหาหน้าที่ของเม็ดเลือดขาว	(NBT	test,	phagocytosis,	
PHA	stimulation	test,	mixed	lymphocyte	culture),	การหา	surface	markers	
ของ	leukemic	cells,	การหาระดับ	immunoglobulins	ชนิดต่างๆ,	การหาระดับ	
fibrin	degradation	product,	การหา	hepatitis	B	surface	antigen	และ	antibody	
รวมทั้งการตรวจหาความผิดปกติในหน้าที่ของเกร็ดเลือด	(platelet	function	tests)	
อย่างครบถ้วนสมบูรณ์	พร้อมทั้งได้จัดหานักวิทยาศาสตร์มาช่วยงานต่างๆ	เหล่า
นี้เพิ่มเติมอีกหลายคนทำาให้การดูแลรักษาผู้ป่วยได้ผลดีขึ้นกว่าเดิมและเพิ่มโอกาส
ทำาการศึกษาวิจัยในโรคต่างๆ	มากขึ้นด้วย	

	 ผลงานเดน่ทีท่า่นอาจารยเ์ริม่ทำาไวค้อืเปน็ผูเ้ริม่ทำาการปลกูถา่ยเซลลต์น้กำาเนดิ
เมด็เลอืดในเดก็เปน็	คนแรกในประเทศไทยรว่มกบัทา่นอาจารยส์รุพล	(ศาสตราจารย์
นายแพทย์สุรพล	อิสรไกรศีล)	ภาควิชาอายุรศาสตร์	คณะแพทยศาสตร์ศิริราช
พยาบาล	ตั้งแต่ปี	พ.ศ.	2530	จนถึงปัจจุบันได้ทำาการรักษาโรคเลือด	โรคมะเร็ง	และ
โรคทางพันธุกรรมอื่นๆ	ที่แต่เดิมรักษาให้หายขาดไม่ได้	หรือรักษาไม่ได้ผลดี	ทำาให้
ผู้ป่วยเหล่าน้ีหายขาดจากโรคได้และได้ผลสำาเร็จทัดเทียมกับในต่างประเทศ	ท่านอาจารย์
มีผลงานวิจัยมากมาย	เช่น	การศึกษาวิจัยเรื่องโรคไข้เลือดออกร่วมกับอาจารย์อีก
หลายท่าน	โดยได้รับทุนวิจัยจากสภาวิจัยแห่งชาติ	และทุนอุดหนุนการวิจัยจาก	
United	State	Agency	for	International	Development	(USAID)	พ.ศ.	2528	-	2532
ผลการวิจัยนี้ได้นำาไปสู่การปรับปรุงการรักษาโรคไข้เลือดออกในเวลาต่อมาจนทำาให้
อัตราตายจากโรคไข้เลือดออกลดลงเป็นอย่างมาก	การศึกษาวิจัยหา	platelet	func-
tions	ในผูป้ว่ยทีม่จี้ำาเลอืดตามตวัเปน็ๆ	หายๆ	ซึง่พบบอ่ยมากในเดก็	แตเ่ดมิเรยีกวา่	
Allergic	purpura	หรอื	Vascular	purpura	พบวา่โรคนีเ้กดิจากความผดิปกตใินหนา้ที่
ของเกร็ดเลือดซึ่งจะหายไปได้เอง	ภายในเวลา	6	เดือนถึง	1	ปี	และเกิดร่วมกับการมี
พยาธิในลำาไส้ถงึรอ้ยละ	50	ทำาใหผู้ป้่วยมีจำานวน	Eosinophil	ในเลอืดสูงด้วยโรคนีจ้ึง
ไดร้บัการตัง้ชือ่ใหมว่า่โรค	Acquired	platelet	dysfunction	with	eosinophilia	(APDE)	
ทา่นอาจารยไ์ดร้บัเชญิไปบรรยายโรคทีพ่บใหมน่ีใ้นทีป่ระชมุวชิาการนานาชาต	ิเรือ่ง	
“Congenital	and	Acquired	Bleeding	Disorders	in	Tropical	Area”	ทีก่รงุเทพ	(วนั
ที่	8-12	มกราคม	พ.ศ.	2522)	และแสดงปาฐกถาพิเศษ	เรื่อง	“Acquired	platelet	
dysfunction	with	eosinophilia”	ใน	Plenary	session	ของการประชุม	3rd	National	
Congress	of	Indonesian	Society	of	Hematology	and	Blood	Transfusion	ที่
เมืองบันดุง	ประเทศอินโดนีเซีย	(วันที่	20	มิถุนายน	พ.ศ.	2523)	โดยได้ตีพิมพ์เรื่อง
นี้ในวารสาร	Southeast	Asian	J	Trop	Med	Publ	Hlth.	1979	;	10	:	358-367	
นอกจากนีย้งัมกีารศกึษาวจิยัเกีย่วกบัภาวะอมิมนูบกพรอ่งในเดก็ทีเ่ปน็แตก่ำาเนดิและ
ที่เกิดจากโรคต่างๆ	ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี	ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับ
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ภาวะเลือดออกง่ายและโรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย	และท่านอาจารย์ยังได้
รายงานผูป้ว่ยเดก็ทีเ่ปน็โรคหายากเปน็รายแรกในประเทศไทยหลายโรค	
ทา่นอาจารยไ์ดจ้ดัทำาหนงัสอืและตำาราทัง้หมด	7	เลม่	มผีลงานตพีมิพใ์น
วารสารทางการแพทย์ในประเทศ	83	เรื่อง	และต่างประเทศ	75	เรื่อง	
ในส่วนของงานบริหาร	ท่านอาจารย์ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นรองคณบดี
ฝา่ยวจิยัและวชิาการคณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาลในป	ีพ.ศ.	2527	
โดยอาจารยต์อ้งทำาหนา้ทีเ่ปน็ประธานคณะกรรมการวจิยัในคนของคณะ
แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลด้วย	งานสำาคัญ	ที่ท่านอาจารย์ได้ดำาเนิน
การคือการจัดตั้งสำานักงานศูนย์วิจัยอณูชีววิทยา	(Molecular	Biology	
Center)	ขึ้นในคณะแพทยศาสตร์	ศิริราชพยาบาลรวบรวมนักวิจัยทาง
ภาควิชา	Pre-clinic	ให้ทำางานประสานงานกับนักวิจัยและอาจารย์ทาง
ฝ่ายคลินิก	จัดหาเครื่องมือที่มีราคาแพงไว้เป็นส่วนกลาง	รวมทั้งจัดหา
นักวิทยาศาสตร์และผู้ช่วยวิจัยมาสนับสนุนการทำาวิจัย	ตลอดจนช่วย
ติดต่อหาทุนวิจัยจากต่างประเทศด้วย

	 ในส่วนของสมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย	ท่านอาจารย์ได้
มีโอกาสร่วมเป็นคณะกรรมการก่อตั้งสมาคมฯ	ใน	พ.ศ.	2521	โดยทำา
หน้าที่เป็นปฏิคมในคณะกรรมการบริหารชุดแรก	ตลอดระยะเวลาที่
สมาคมโลหติวทิยาแหง่ประเทศไทย	ไดด้ำาเนนิกจิกรรมมาถงึ	28	ป	ีทา่น
อาจารยไ์ดเ้ปน็กรรมการบรหิารสมาคมฯ	ในตำาแหนง่ตา่งๆ	เชน่	ปฏคิม,	
เลขาธิการ,	ประธานคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ	สาขากุมาร
เวชศาสตร์โรคเลือด,	อุปนายกสมาคมฯ,	นายกสมาคมฯ	2	สมัย	(พ.ศ.	
2536	-	2540),	และที่ปรึกษาสมาคมฯ	ในปัจจุบัน	ในส่วนของสมาคม
กมุารแพทยแ์หง่ประเทศไทย	ซึง่ไดก้อ่ตัง้ขึน้ใน	พ.ศ.	2504		ทา่นอาจารย์
ได้รับตำาแหน่งเป็นเลขาธิการ	และประธานจุลสาร	ในคณะกรรมการ
บริหารสมาคมชุดที่มีศาสตราจารย์แพทย์หญิงสุดสาคร	ตู้จินดา	เป็น
นายกสมาคม	(พ.ศ.	2525	-	2527)	ต่อมาได้มีการก่อตั้งวิทยาลัยกุมาร
แพทย์แห่งประเทศไทยขึ้น	ใน	พ.ศ.	2532	ท่านอาจารย์ได้ร่วมเป็น
คณะกรรมการบริหารวิทยาลัยฯ	ตั้งแต่แรกโดยทำาหน้าที่เป็นเลขาธิการ	

และอนุกรรมการผู้เชี่ยวชาญในสาขากุมารเวชศาสตร์โรคเลือด	ต่อมา
วิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทยได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรด
เกล้าโปรดกระหม่อมจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	ทรงรับไว้ใน
พระบรมราชูปถัมภ์	และสถาปนาเป็นราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่ง
ประเทศไทย	ใน	พ.ศ.	2536	ท่านอาจารย์ได้ร่วมเป็นคณะกรรมการ
บริหารราชวิทยาลัยฯ	ในชุดแรกนี้ด้วย	โดยทำาหน้าที่เป็นเลขาธิการ	
(พ.ศ.	2536	-	2538)	ต่อมาเป็นประธานคณะอนุกรรมการผู้เชี่ยวชาญ
ในสาขากุมารเวชศาสตร์โรคเลือดและโรคมะเร็ง	(พ.ศ.	2538	-	2543),	
เป็นรองประธานราชวิทยาลัยฯ	(พ.ศ.	2538	-	2540),	และเป็นประธาน
ราชวทิยาลยักมุารแพทยแ์หง่ประเทศไทย	2	สมยั	(พ.ศ.	254	0-	2544),	
ในปัจจุบันท่านอาจารย์ยังเป็นกรรมการที่ปรึกษาให้กับราชวิทยาลัยฯ	
ด้วย	ท่านอาจารย์ได้รับเลือกตั้งให้เป็นกรรมการแพทยสภา	2	สมัย	
(พ.ศ.	2542	-	2546)	และได้รับการแต่งตั้งให้เป็นคณะอนุกรรมการ
สอบสวนจริยธรรม	ชุดที่	6	ของแพทยสภา	(พ.ศ.	2542	-	2546)	ในปี
พ.ศ.	2543	-	2544	ทา่นอาจารยไ์ดร้บัแตง่ตัง้ใหเ้ปน็คณะอนกุรรมการรา่ง
ขอ้บงัคบัของแพทยสภาวา่ดว้ยการรกัษาจรยิธรรมแหง่วชิาชพีเวชกรรม
เกี่ยวกับการปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำาเนิดเม็ดโลหิต	นอกจากนี้ยังได้รับการ
แตง่ตัง้ใหเ้ปน็ประธานคณะอนกุรรมการจรยิธรรมของราชวทิยาลยักมุาร
แพทย์แห่งประเทศไทย	ตั้งแต่	พ.ศ.	2542	จนถึงปัจจุบันนี้ด้วย	ในปี
พ.ศ.	2541	ท่านอาจารย์ได้รับพระราชทานแพทยศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต
กิตติมศักดิ์จากมหาวิทยาลัยมหิดล	ท่านได้รับพระราชท่านเครื่องราช
อิสริยาภรณ์ชั้นมหาปรมาภรณ์ช้างเผือกตั้งแต่	พ.ศ.	2536	

	 จากเกยีรตปิระวตัขิองทา่นทีก่ลา่วมาทา่นเปน็บคุคลทีค่วรยกยอ่ง
และถือเป็นแบบอย่างในการทำางานอย่างยิ่ง	ในวาระที่ศาสตราจารย์
เกยีรตคิณุ	นายแพทยว์นิยั	สวุตัถ	ีจะมอีายคุรบ	80	ป	ีในวนัที	่2	เมษายน	
พ.ศ.	2557	นี้	ทางสมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย	จะจัดงานแสดง
มทุติาจติใหแ้กท่า่นในวนัที	่2	เมษายน	พ.ศ.	2557	ทีห่อ้งสยามมกฎุราช
กุมาร		อาคารเฉลิมพระบารมี	50	ปี
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Joint Myanmar-Thai Hematology meeting

September 28-29, 2013
Sedona Hotel, 

Yangon, Myanmar 
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การประชุมวิชาการกลางปี ครั้งที่ 44
“Hematology : Current Practlces and Trends”

วันที่ 7-8 พฤศจิกายน 2556
ณ โรงแรมเรือรัษฎา จังหวัดตรัง
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งานเลี้ยงสังสรรค์การประชุมวิชาการกลางปี ครั้งที่ 44
วันที่ 8 พฤศจิกายน 2556



  
 

   จ ุลสาร สมาคมโลห ิตว ิทยาแห ่งประเทศไทย
13

การประชุมวิชาการโลหิตวิทยาสัญจร ครั้งที่ 9
Hematology For General Practitoners

วันที่ 31 สิงหาคม - 1 กันยายน 2556
ณ โรงแรมมณีจันท์รีสอร์ท จ.จันทบุรี
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งานประชุมวิชาการ
10th REFRESHER COURSE FOR HEMATOLOGISTS

18-19 มกราคม 2557 
ณ โรงแรมโนโวเทล หัวหิน ชะอำาบีชรีสอร์ทแอนด์สปา
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พิธีไหว้ครู และงานเลี้ยงคืนสู่เหย้า ครั้งที่ 6
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พธิวีางพวงมาลา เนือ่งในวนัมหดิล
24 กันยายน 2556 โรงพยาบาลศิริราช
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โลหิตวิทยาพบประชาชน ครั้งที่ 4 
“บอกลา ธาลัสซีเมีย”

14 ธันวาคม 2556 
หอประชุมใหญ่ ชั้น 10 

อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา 
รพ. พระมงกุฏเกล้า
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หมายเลข	1	
น�ยแพทย์วิชัย ประยูรวิวัฒน์

หมายเลข	5	
น�ยแพทย์สุรเดช  หงส์อิง

หมายเลข	10	
แพทย์หญิงอำ�ไพวรรณ จวนสัมฤทธิ์

หมายเลข	3	
น�ยแพทย์ไตรโรจน์ ครุธเวโช

หมายเลข	8	
น�ยแพทย์นพดล ศิริธน�รัตนกุล

หมายเลข	12	
น�ยแพทย์อ�นุภ�พ เลขะกุล

หมายเลข	13
แพทย์หญิงกวิวัณณ์ วีรกุล

หมายเลข	2	
น�ยแพทย์วีระศักดิ์ น�ว�รวงศ์

หมายเลข	7	
น�ยแพทย์ปัญญ� เสกสรรค์

หมายเลข	11	
น�ยแพทย์รชต ลำ�กูล

หมายเลข	4	
น�ยแพทย์พลภัทร โรจน์นครินทร์

หมายเลข	9	
น�ยแพทย์วิปร วิประกษิต

หมายเลข	5	
น�ยแพทย์วิโรจน์ จงกลวัฒน�

1

6

11

2

7

12

3

8

13

4

9

5

10

ร�ยน�มผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมก�รบริห�ร
สม�คมโลหิตวิทย�แห่งประเทศไทย

ว�ระที่ 18 พ.ศ. 2557 - 2559
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วันอังค�รที่ 18 มีน�คม 2557

    เวล�          ร�ยก�ร      

08.30-09.15	น.

09.15-10.00	น.

10.00-10.30	น.
10.30-12.00	น.

12.00-12.45	น.
12.45-13.15	น.
13.15-14.00	น.

14.00-14.45	น.

14.45-15.30	น.
15.30-16.00	น.
16.00-17.30	น.

08.30-10.00	น.	

08.30-10.00	น.

10.00-10.30	น.
10.30-12.00	น.	

12.00-12.45	น.
12.45-13.15	น.
13.15-14.00	น.

14.00-14.45	น.

14.45-15.30	น.

15.30-15.40	น.

วันพุธที่ 19 มีน�คม 2557

ประธาน	:	พญ.วันดี		นิงสานนท์		 														ประธานร่วม	:	นพ.อุดมศักดิ์	บุญวรเศรษฐ์	
Plenary Lecture III :
Updates	on	prevention	and	control	of		 	 	 	 นพ.สุทัศน์		ฟู่เจริญ
thalassemia	in	Thailand
Plenary Lecture IV :   
TBA	 	 	 	 	 	 TBA	
Break	/	Exhibition	/	Poster	Viewing
Room 1      Room 2
Oral Presentation I      Oral Presentation II
(For	Hematology	in	training)		 	 	 (For	Members)
ประธาน	:		นพ.	ปัญญา	เสกสรรค์			 	 ประธาน	:		 นพ.ไตรโรจน์	ครุธเวโช
ประธานร่วม	:		นพ.	นพดล	ศิริธนารัตนกุล		 	 ประธานร่วม	:	 พญ.จิตติมา	ศิริจีระชัย
Luncheon Symposium V :		Novartis
Serving	lunch	box
Luncheon Symposium VI : 	Janssen-Cilag	3
Presidential Symposium
ประธาน	:		นพ.วันชัย		วนะชิวนาวิน	 								ประธานร่วม	:	นพ.วีระศักดิ์	นาวารวงศ์	
	 •	 Venous	thromboembolism:	Reflections	on						 	 นพ.พันธุ์เทพ	อังชัยสุขศิริ
								 	 the	past,	the	present,	and	the	future				
	 •	 Cell	therapy	in	Medicine	นพ.	สุรเดช		หงส์อิง
Break	/	Exhibition	/	Poster	Viewing
Symposium II :	Molecular	genetic	markers	in	acute	leukemia
ประธาน	:	นพ.ธานินทร์	อินทรกำาธรชัย	 								Moderator	:	นพ.สุภร	จันท์จารุณี		
	 •	 Acute	lymphoblastic	leukemia	in	adult	 	 	 นพ.อดิศักดิ์		ตันติวรวิทย์
	 •	 Acute	lymphoblastic	leukemia	in	children	 	 	 นพ.เจษฎา		บัวบุญนำา
	 •	 Acute	myeloid	leukemia	 	 	 	 พญ.พิมพ์ใจ		นิภารักษ์

Thai consensus recommendations for diagnosis and treatment of 
Hematologic diseases
(Room 1)  Pediatric :
ประธาน	:		นพ.ปัญญา		เสกสรรค์										ประธานร่วม	:	นพ.สุรพล		เวียงนนท์	
	 •	Acute	lymphoblastic	leukemia	 	 	 นพ.กรมิษฐ์		ศุภพิพัฒน์
	 •	Acute	myeloid	leukemia																							 	 นพ.สามารถ		ภคกษมา
	 •	Immune	thrombocytopenia							 	 	 พญ.นงนุช	สิระชัยนันท์		
(Room 2)  Adult :
ประธาน	:	นพ.	วีระศักดิ์		นาวารวงศ์		 								ประธานร่วม	:	พญ.บุณฑริกา	สุวรรณวิบูลย์		
	 •	Acute	leukemia	 																												 	 พญ.จันทราภา		ศรีสวัสดิ์
	 •	Myeloproliferative	neoplasm		 	 	 นพ.นพดล		ศิริธนารัตนกุล
	 •	Immune	thrombocytopenia			 	 	 นพ.วิชัย		ประยุรวิวัฒน์
Break	/	Exhibition	/	Poster	Viewing
Symposium III :	Impact	of	budget	constraint	on	hematology	practice
ประธาน	:		นพ.วันชัย		วนะชิวนาวิน		 								ประธานร่วม	:	นพ.อาทิตย์		อังกานนท์	
	 •	Biosimilar	products	in	hematology	 	 	 ภก.ดร.อนันต์ชัย	อัศวเมฆิน	
	 •	นโยบายของ	สปสช.	ต่อโรคทางโลหิตวิทยา	 	 	 นพ.พีรพล		สุทธิวิเศษศักดิ์
	 •	นโยบายของ	กรมบัญชีกลาง	ต่อโรคทาง	 	 	 พญ.สาวิตรี	เมาฬีกุลไพโรจน์
	 		โลหิตวิทยา		
Luncheon Symposium VII :		BMS
Serving	lunch	box
Luncheon Symposium VIII :		Takeda
Case Discussion
ประธาน	:		นพ.รชต		ลำากูล	 	 							ประธานร่วม	:	ธัญญพงษ์	ณ	นคร	
Adult	Case	:
	 •	ผู้เสนอ		นพ.ต้นตนัย		นำาเบญจพล
	 •	ผู้อภิปราย	พญ.ธีรยา		พัววิไล	
Children	Case	:
	 •	ผู้เสนอ	นพ.กมล		เผือกเพชร	
	 •	ผู้อภิปราย	พญ.พัชรี		คำาวิลัยศักดิ์ 
	 •	ประกาศรางวัลผู้ชนะเลิศการประกวดผลงานวิจัยของแพทย์ประจำาบ้าน/แพทย์ต่อยอด
	 •	ปิดการประชุม
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วันอ�ทิตย์ที่ 16 มีน�คม 2557

    เวล�          ร�ยก�ร      

07.45-08.25	น.
08.25-08.30	น.

08.30-09.15	น.
09.15-10.00	น.
10.00-10.30	น.

10.30-11.15	น.
11.15-12.00	น
12.00-12.45	น.
12.45-13.15	น.
13.15-14.00	น.

14.00-14.45	น.
14.45-15.30	น.
15.30-16.00	น.

16.00-16.45	น.

08.30-09.15	น.

09.15-10.00	น.

10.00-10.30	น.

10.30-11.15	น.

11.15-12.00	น.
12.00-12.45	น.
12.45-13.15	น.
13.15-14.00	น.
14.00-15.30	น.

15.30-16.00	น.
16.00-16.45	น.

16.45-17.30	น.

17.30-19.00	น.

วันจันทร์ที่ 17 มีน�คม 2557

ลงทะเบียน
ประธานกล่าวเปิดการประชุม
ผู้ดำาเนินรายการภาคเช้า	08.30-12.00	น.:			 	 พญ.ลลิตา	นรเศรษฐ์ธาดา	
Educational Session I :
Erythropoietin	and	its	applications	 	 นพ.สุภร		จันท์จารุณี
Lymphopoiesis	and	its	disorders		 	 นพ.ธัญญพงษ์	ณ	นคร
Break	/	Exhibition	/	Poster	Viewing
Educational Session II :
Basic	concepts	of	chemotherapy			 	 นพ.พงษ์เทพ		วิบูลย์จันทร์
Overview	of	targeted	therapy	 	 	 พญ.ลลิตา		นรเศรษฐ์ธาดา
Luncheon Symposium I :  MSD
Serving	lunch	box
Luncheon Symposium II :	Janssen-Cilag	1
ผู้ดำาเนินรายการภาคบ่าย	14.00-16.45:			 	 นพ.พลภัทร	โรจน์นครินทร์		
Educational Session III :
Critical	appraisal	in	hematology	research	 	 นพ.วิษณุ		ธรรมลิขิตกุล
Cancer	genetics		 	 	 	 นพ.มานพ		พิทักษ์ภากร
Break	/	Exhibition	/	Poster	Viewing
Educational Session IV :
Megakaryopoiesis	 	 	 	 นพ.พลภัทร		โรจน์นครินทร์

ประธาน:	นพ.วิชัย		ประยูรวิวัฒน์				 	 ประธานร่วม:		พญ.	กวิวัณณ์	วีรกุล	
Plenary Lecture I 
Hemophagocytic	syndrome	 	 	 พญ	ถนอมศรี		ศรีชัยกุล
Plenary Lecture II
Pernicious	anemia	 	 	 	 นพ.	อภิชัย		ลีละสิริ
Break	/	Exhibition	/	Poster	Viewing
ประธาน	:		นพ.วันชัย	วนะชิวนาวิน		 	 ประธานร่วม	:	นพ.	พลภัทร	โรจน์นครินทร์
ป�ฐกถ� สุภ� ณ นคร
Transfusion	safety	in	the	hospital	 	 พญ.	ทัศน์ยานี		จันทนยิ่งยง
การประชุมใหญ่สามัญประจำาปี	แถลงผลงานและประกาศผลการเลือกตั้ง
Luncheon Symposium III :  Pfizer  
Serving	lunch	box
Luncheon Symposium IV : 	Janssen-Cilag	2
Symposium Session I :		Cell	therapy	in	changing	world
ประธ�น: นพ.สุรพล อิสรไกรศีล  	 										Moderator	:	นพ.สุรเดช		หงส์อิง			
	 •	Introduction	 	 				 นพ.อุดมศักดิ์		บุญวรเศรษฐ์
	 •	NK	cell	therapy	 	 	 นพ.ปิยะ		รุจกิจยานนท์
	 •	T	cell	adoptive	therapy	 	 นพ.อุษณรัสมิ์	อนุรัฐพันธ์
Break	/	Exhibition	/	Poster	Viewing
Debate Session    
ประธาน	:		นพ.วิชัย		อติชาตการ			
Debate 1 :		Extended	anticoagulant	in	venous	thromboembolism
Moderator	:	นพ.พันธุ์เทพ		อังชัยสุขศิริ			
	 •	Pro	:	 นพ.พลภัทร	โรจน์นครินทร์							
	 •	Con	:	 นพ.ยิ่งยง		ชินธรรมมิตร์	
Debate 2 :		Transplantation	in	1st	relapse	ALL	
Moderator	:			นพ.	สามารถ		ภคกษมา		
	 •	Pro	:	 นพ.บุญชู		พงศ์ธนากุล
	 •	Con	:	 นพ.ธีรชิต	โชติสัมพันธ์เจริญ

พิธีแสดงความยินดีแก่ผู้สำาเร็จการฝึกอบรมและสอบฯ		และงานเลี้ยง


