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   บรรณาธิการแถลง

	 เมษายนปีนี้มีความพิเศษหลายอย่างนะครับ	ที่สำาคัญที่สุดสำาหรับชาวไทยทั้งประเทศคือ	เป็นวาระมหามงคลที่
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี	พระชนมายุครบ	5	รอบ	พระราชจริยวัตรที่ทรงกระทำาไห้แก่มวลชน
ชาวไทยนับเอนกอนันต์	ทรงเป็นตัวอย่างที่ดีที่พวกเราได้ยึดถือเป็นแบบอย่างในการมีชีวิตอยู่เพื่อทำาประโยชน์ให้แก่ผู้อื่น	
ตลอดไป...ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน					
	 ในช่วง	6	เดือน	ที่ผ่านมา	สลท.มีกิจกรรมค่อนข้างมาก	จะเห็นได้ว่าสมาคมมีความแน่วแน่ในนโยบายการเข้าสู่การ
เป็นผู้นำาในด้านโลหิตวิทยาของประเทศในกลุ่ม	ASEAN	อย่างชัดเจน...	จากการจัดประชุมระดับนานาชาต	ิAFH	2014	ใน
เดือนตุลาคม	57,	Thai	-	Laos	Hematology	ต้นเดือนมกราคม	58	ที่	สปป.	ลาว	ตามด้วย	Highlight	of	ASH	in	Asia	
ปลายเดือนกุมภาพันธ์	การประชุมทุกครั้งทำาได้อย่างเรียบร้อยสมบูรณ์แบบ	โดยเฉพาะงานท้ายสุดได้รับคำาชื่นชมจากผู้
มาประชมุ	และ	ประธาน	ASH	อยา่งมาก		ผูร้ว่มประชมุหลายทา่นอยากใหป้ระเทศไทยเสนอตวันำาการประชมุอืน่	ๆ 	มาจดัทีเ่ราอกี...	
นี่ขนาดประเทศยังจัดระบบไม่เสร็จเรียบร้อยนะครับ	ต้องขอบคุณคณะทำางานทุกท่านมาก	ๆ 	ทีเดียว
	 ในปีนี้	อาจารย์บุญสม	ชัยมงคล	และ	อาจารย์อนงค์	เพียรกิจกรรม	อายุครบ	80	ปี	และ	ในปีที่ผ่านมา	(พ.ศ.	
2557)	อาจารย์ทิพย์	ศรีไพศาล	อายุครบ	6	รอบ	และ	อาจารย์ปัญญา	เสกสรรค์	เกษียณอายุ	60	ปี	ทุกท่านได้ทุ่มเทสร้าง
คุณประโยชนใ์หแ้กว่งการโลหติวิทยา	ทัง้ด้านอายุรกรรม	กมุารเวชกรรม	ผูเ้ป็นเสาหลักใหส้าขาวชิาของเราเข้มแข็ง	สามารถ
มีการเจริญต่อยอดได้อย่างรวดเร็วและทันสมัยเท่าทันนานาชาติจนทุกวันนี้	พวกเราขอระลึกถึงพระคุณและคุณงามความดี
ของอาจารย์ทั้ง	4	ท่านตลอดไป	หน้าปกฉบับนี้จึงได้ลงภาพของ	อาจารย์บุญสม	และ	คำานิยมจากศิษย์ของท่านในฉบับ	ส่วน
ฉบับหน้าจะเป็นภาพและเรื่องของ	อาจารย์อนงค์	ครับ	
	 ท้ายสุดในฉบับรับลมร้อนเดือนเมษายน	อันเป็นการเริ่มต้นปีของคนไทย	ขอให้พวกเราสมาชิกชาวโลหิตวิทยา	มี
ความสุขในการทำางานในรอบปีใหม่ไทยทั่วกันนะครับ

  สวัสดีครับ

สารจาก
นายกสมาคม

รองศาสตราจารย์ พลโท  นายแพทย์ไตรโรจน์  ครุธเวโช  
บรรณาธิการจุลสาร สลท.
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 ขอสวสัดชีาวโลหติวทิยาทกุทา่น ในชว่งเวลาตัง้แตเ่ดอืนตลุาคม 2557 ทางสมาคมโลหติวทิยาแหง่ประเทศไทย ไดม้บีทบาทในการจดั
หรือร่วมจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติที่สำาคัญ 2 รายการ ได้แก่ การเป็นเจ้าภาพจัดประชุม 3rd ASEAN Federation of Hematology
(AFH) Congress ซึ่งจัดร่วมกับการประชุมวิชาการกลางปีของสมาคมฯ ที่โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ ระหว่าง
วันที่ 23-25 ตุลาคม 2557 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมที่เป็นโลหิตแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ทั้งที่เป็นคนไทยและชาวต่างชาติ โดยเฉพาะ
จากประเทศในกลุ่มอาเซียน รวมทั้งหมดจำานวน 441 คน ซึ่งการประชุมฯ ได้รับความชื่นชมจากผู้เข้าร่วมประชุมทั้งในด้าน scientific
sessions และการดำาเนินการอื่นๆ และในระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 1 มีนาคม 2558 สมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทยได้ร่วม
กับ American Society of Hematology (ASH) จัดการประชุม 2015 Highlights of ASH in Asia ที่กรุงเทพฯ โดยนำาหัวข้อและเนื้อหา
ทางวิชาการที่เป็นเรื่องเด่นๆ จากการประชุมวิชาการประจำาปีของ ASH ครั้งล่าสุด มานำาเสนอ ซึ่งได้รับความสนใจเป็นอย่างดี โดยมีผู้ลง
ทะเบียนเข้าประชุมทั้งสิ้น 799 คน โดยเป็นชาวต่างชาติจากทั่วโลกถึง 536 คน การประชุมฯ ได้รับความชื่นชมเป็นอย่างมากจากเจ้าภาพ
ร่วมคือ ASH และผู้เข้าร่วมประชุมทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่ได้รับประโยชน์จากการประชุมครั้งนี้เป็นอย่างดี ทั้งนี้ความสำาเร็จจากการ
ประชุมทั้งสองนี้ ยืนยันศักยภาพของประเทศไทยและสมาคมฯ ในการจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติที่มีความสำาคัญเช่นนี้ได้เป็นอย่างดี 
ตลอดจนเป็นการดำาเนินการตามวิสัยทัศน์ของสมาคมฯ ในการก้าวสู่ความเป็นสากล    
 สำาหรับปี พ.ศ. 2558 นี้ สมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย กำาหนดการจัดประชุมวิชาการประจำาปี ครั้งที่ 46 ในหัวข้อ 
“Hematology and Beyond : Toward a Healthier World” วันที่ 3-5 พฤษภาคม 2558 โดยจัดต่อเนื่องกับการจัดประชุมวิชาการนานาชาติ 
4th TSH International Symposium ในหัวข้อ “Palliative Care : Wisdom of the East” ในวันที่ 2-3 พฤษภาคม 2558 ที่โรงแรมเซ็นทารา
แกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ ซึ่งเช่นเดียวกับการประชุมวิชาการทุกครั้งที่ผ่านมา ทางสมาคมฯ หวังว่าผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านจะได้รับ
ประโยชน์จากการประชุมวิชาการทั้ง 2 รายการนี้เป็นอย่างดี
 ในเดือนเมษายน 2558 นี้เป็นโอกาสครบ 80 ปี มงคลวารของ รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงบุญสม ชัยมงคล (5 เมษายน 2558) 
และ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิงอนงค์ เพียรกิจกรรม (9 เมษายน 2558) ซึ่งอาจารย์ทั้งสองท่านนี้นับเป็นปรมาจารย์ทางโลหิต
วทิยาของประเทศไทย ทีไ่ดบ้กุเบกิงานดา้นโลหติวทิยาในทกุดา้น รวมทัง้ดา้นการเรยีนการสอน และการฝกึอบรมแพทยเ์ฉพาะทางโลหติวทิยา 
โดย รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงบุญสม เป็นอาจารย์ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ ศาสตราจารย์
เกียรติคุณ แพทย์หญิงอนงค์ เป็นอาจารย์ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ท่านทั้งสองยังได้
เป็นหัวเรี่ยวหัวแรงสำาคัญของสมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทยในยุคเริ่มต้น ในการนี้สมาคมฯ จึงได้ร่วมแสดงมุทิตาจิตแด่ท่านอาจารย์
ทั้งสองในมงคลวารนี้
 ในเดือนน้ีทางสมาคมฯ ได้รับทราบข่าวท่ีน่ายินดีท่ีกรรมการบริหารสมาคม คือ พลโท รองศาสตราจารย์นายแพทย์ไตรโรจน์ ครุธเวโช
ได้รับตำาแหน่งเจ้ากรมแพทย์ทหารบก แพทย์หญิงสร้อยสอางค์ พิกุลสด ได้รับรางวัลแพทย์อาวุโสดีเด่นประจำาปี 2557 ราชวิทยาลัยพยาธิ
แพทย์แห่งประเทศไทย และ พลตรีหญิง ดร.อ้อยทิพย์ ณ ถลาง ได้รับโปรดเกล้าตำาแหน่งศาสตราจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ทางสมาคมฯ ขอแสดงความยินดีกับทุกท่านมา ณ โอกาสนี้
 ขอขอบคุณสมาชกิของสมาคมฯ ทกุทา่นทีส่นบัสนนุการดำาเนนิงานของสมาคมฯ ดว้ยดี และขออวยพรใหท้กุทา่นประสบแต่ความสขุ 
สวัสดีในการทำางานและการดำารงชีวิต และพบกันใหม่ในจุลสารฉบับต่อไป

สารจาก
นายกสมาคม

โลหิตว
ิทยาแห่งปร

ะเทศไทย

ศ�สตร�จ�รย์ น�ยแพทย์วันชัย  วนะชิวน�วิน
น�ยกสม�คมโลหิตวิทย�แห่งประเทศไทย

รองศ�สตร�จ�รย์ พลโท  น�ยแพทย์ไตรโรจน์  ครุธเวโช  
บรรณ�ธิก�รจุลส�ร สลท.
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จัดงานมุทิตาจิตให้ท่าน โดยมีลูกศิษย์อาจารย์ไปร่วมงานมากมาย อาจารย์ท่านได้แสดงให้เห็นเป็นแบบอย่างที่ดีเลิศเป็นที่ประจักษ์ ทั้งในด้าน ความเป็น

แพทย์ ความเป็นครู ความเป็นนักวิชาการที่ติดตามความรู้ใหม่อยู่ตลอดเวลา รักษาคุณธรรมจริยธรรม และ อาจารย์ยังได้ช่วยงานสมาคมโลหิตวิทยาแห่ง

ประเทศไทยอยา่งมากมาตลอด ทัง้ทีอ่าจารยอ์ยูเ่ชยีงใหมแ่ตก่เ็สยีสละเดนิทางมาประชมุกรรมการบรหิารสมาคมฯทกุครัง้ ปจัจบุนัอาจารยก์ย็งัสอนลกูศษิย์

ที่เชียงใหม่ทุกวันไม่ได้ขาด อาจารย์นับเป็นแม่แบบท่านหนึ่งของ ‘โลหิตแพทย์’ ที่คนทั่วไปย่อมมองว่า เป็นผู้ทำางานหนัก เสียสละ และ ไม่เห็นแก่ทรัพย์สิน
เงินทอง หวังว่าพวกเราจะเอาแบบอย่างของท่านมาปฎิบัติ เพื่อรักษาภาพพจน์ที่ดีนี้ของ ‘โลหิตแพทย์’ ต่อไป  

 ทางสมาคมฯ มีความยินดีที่จะแจ้งทุกท่านถึงความสำาเร็จของการจัดงาน Highlights of ASH (HOA) in Asia ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ และ 1 
มีนาคม 2558 นอกจากความเป็นเลิศในด้านเนื้อหาวิชาการและการอภิปรายที่กว้างขวางแล้ว งานนี้มีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ถึง 799 คน จาก 28 

ประเทศ โดยมีผู้ลงทะเบียนชาวไทย 263 คน นับเป็นงานประชุม HOA in Asia ครั้งแรก ที่มีผู้เข้าร่วมประชุมจากต่างประเทศมากกว่าผู้เข้าร่วมประชุม

จากประเทศที่จัดเอง และยังเป็นการประชุม HOA in Asia ที่มีจำานวนประเทศที่เข้าร่วมมากที่สุดตั้งแต่จัดมา แสดงให้เห็นว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่มี

ความเหมาะสมอย่างยิ่งในการจัดประชุมนานาชาติ ทั้งในด้านวิชาการ องค์กรในการจัดงาน สถานที่ และประเทศไทยโดยรวม เป็นนิมิตหมายอันดีว่าเรา

นา่จะมกีารจดัประชมุนานาชาตทิีม่คีณุภาพสงูมากขึน้เรือ่ย ๆ  ทำาใหส้มาชกิมโีอกาสไดร้บัความรูใ้หมล่า่สดุทางโลหติวทิยาโดยไมต่อ้งเดนิทางไปตา่งประเทศ 

นอกจากนี้สมาคมฯ มีนโยบายที่จะคิดค่าลงทะเบียนงานประชุมนานาชาติสำาหรับคนไทยในราคาพิเศษที่ต่ำากว่าชาวต่างชาติเสมอ ท่านสามารถติดตามข่าว

งานประชุมต่างๆ และหารายละเอียดได้จากเว็บไซต์ของสมาคมฯ (http://www.tsh.or.th/)

 ทางสมาคมฯ มีความเห็นว่าการรักษาโรคใดๆ จะรักษาเพียงแต่ตัวโรคอย่างเดียวไม่เพียงพอ จำาเป็นต้องคำานึงถึงจิตใจและสังคมของผู้ป่วยด้วย

เป็นแบบองค์รวม (Holistic care) ในปีนี้ ทางอนุกรรมการ Palliative care ของสมาคมฯ จึงได้จัด (Fourth TSH International Symposium: Palliative 
care: Wisdom of the East) ในวันที่ 2-3 พฤษภาคม 2558 ที่ Centara Grand Convention Center ซึ่งเป็นการนำาเสนอความรู้ในแง่มุมใหม่ๆ นอก
เหนือจากความรู้เกี่ยวกับโรคโลหิตวิทยา คือ ในแง่การรักษาอาการให้ผู้ป่วยไม่ทุกข์ทรมาน และด้านอื่น ๆ  นอกเหนือจากการแพทย์ ได้แก่ ด้านนโยบาย 

สังคม กฎหมาย และ ด้านจิตวิญญาน นอกจากนี้ยังแนะนำาวิธีการการผ่อนคลาย โดยใช้ แพทย์แผนไทย โยคะ และ การนั่งสมาธิอีกด้วย ความรู้เหล่านี้หา

อา่นไดย้าก และไดม้กีารนำาเสนอใหเ้หมาะกบับรบิทของสงัคมและความเชือ่ของคนไทยทีม่คีวามแตกตา่งจากชาวตา่งชาตมิาก โดยวทิยากรผูท้รงคณุวฒุแิละ

ประสบการณ์มากมาย หวังว่าสมาชิกทุกท่านจะไม่พลาดงานนี้ และสามารถนำาความรู้ไปประยุกต์ใช้ต่อไป และ ทางสมาคมฯ จะจัด ง�นโลหิตวิทย�สัญจร 
ที่โรงพยาบาลพุทธชินราช จังหวัดพิษณุโลก ในวันที่ 28 สิงหาคม 2558 โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นแพทย์ทั่วไปในภูมิภาคที่ไม่ใช่โลหิตแพทย์ และเราจะ

จัดงานโลหิตวิทยาพบประชาชนสำาหรับประชาชนในภูมิภาคนั้นขนานกันไปในวันเวลาเดียวกันด้วย โดยเนื้อหา การเชิญผู้เข้าร่วมประชุม และการจัดการ

ประชุม ทางโรงพยาบาลเจ้าภาพจะร่วมกับสมาคมฯในการจัดการ โดยสมาคมฯ เป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายต่างๆ เราจะจัดงานโลหิตวิทยาสัญจรเป็นประจำาทุกปี

ถา้สมาชกิทา่นใดอยากใหส้มาคมไปรว่มจดังานนีท้ีโ่รงพยาบาลของทา่น สามารถประสานงานมาทีส่มาคมฯ ได ้นอกจากนีท้างสมาคมฯ มแีผนการจะจดังาน

ก�รประชมุวชิ�ก�รกล�งป ี2558 ทีจ่งัหวดัอบุลร�ชธ�น ีในวนัที ่5-7 พฤศจกิ�ยน 2558 ขอใหท้กุทา่นกาปฏทินิของทา่นไว ้โดยรายละเอยีดจะประชาสมัพนัธ์
ให้ทราบในโอกาสต่อไป 

 สุดท้ายนี้ ขอประชาสัมพันธ์ว่า ทางสมาคมฯได้ออกหนังสือ แนวท�งก�รรักษ�โรคท�งโลหิตวิทย� ปี 2558 รวม 2 เล่ม ให้สมาชิกและแพทย์ทั่วไป
ได้ใช้เป็นแนวทางในการรักษาผู้ป่วย อย่างไรก็ตาม สมาชิกจะเห็นว่ามียาหลายชนิดที่ได้รับคำาแนะนำาให้ใช้เป็นตัวแรกๆ ในแนวทางการรักษา แต่ยังไม่ได้

บรรจุในบัญชียาหลักแห่งชาติ สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช) จึงยังไม่ครอบคลุมการใช้ยาเหล่านี้ในผู้ป่วยทั่วไป ทางสมาคมฯ มีนโยบายที่จะยก

ระดับมาตรฐานการรักษาผู้ป่วยทางโลหิตวิทยาของประเทศไทย จึงต้องพยายามผลักดันให้ผู้ป่วยทุกรายสามารถเข้าถึงการรักษาที่เหมาะสมที่สุด โดยได้

ออกหนังสือแนวทางการรักษานี้โดยอ้างอิงหลักฐานเชิงประจักษ์ทางวิชาการ ในขั้นต่อไปทาง สปสช มีความจำาเป็นที่จะต้องมีการคำานวณงบประมาณที่

ต้องใช้สำาหรับยาแต่ละตัว (Budget impact) จึงจะสามารถพิจารณาได้ว่ามีงบประมาณเพียงพอที่จะอนุมัติให้ใช้ยาได้หรือไม่  เราจึงจะต้องทราบว่าจำานวน

ผู้ป่วยใหม่ในแต่ละปีมีจำานวนเท่าไรในการคำานวณ Budget impact ซึ่งข้อมูลนี้จะได้มาจาก Registry ของโรคมะเร็งทางโลหิตวิทยาต่างๆ ทางสมาคมฯจึง

ได้อนุมัติงบประมาณจำานวนมากในการทำา Web-based registry ของโรคทางโลหิตวิทยา แต่ที่สำาคัญไปกว่านั้น คือ ต้องอ�ศัยคว�มร่วมมือจ�กสม�ชิกทุก
ท�่นในก�รลงทะเบียนผู้ป่วยของท�่น เราทราบว่าทุกท่านมีภาระงานที่หนักมากอยู่แล้ว แต่ผลประโยชน์ในการลงทะเบียนจะตกแก่ผู้ป่วยโรคโลหิตวิทยาทั้ง
ประเทศ จึงขอความกรุณาให้ทุกท่านได้โปรดเสียสละเวลาของท่านเพื่อประโยชน์ต่อสังคมต่อไป

สวัสดีครับพี่น้องชาวโลหิตวิทยาทุกท่าน

สารจากเลขาธิการ สลท.

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

 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2558 ที่ผ่านมานี้เป็นวาระอันเป็นมงคลที่ปูชนียบุคคลทางโลหิตวิทยาของเรา คือ

รองศ�สตร�จ�รย์ แพทย์หญิงบุญสม ชัยมงคล มีอายุครบ 80 ปี และทางคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้
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งานมุฑิตาจิต 
คณาจารย์อาวุโส และคณาจารย์ของ สลท.

84 ปี ศ.เกียรติคุณ พ.อ.หญิง พญ.ถนอมศรี ศรีชัยกุล 80 ปี ศ.เกียรติคุณ พญ.อนงค์ เพียรกิจกรรม

72 ปี ศ.เกียรติคุณ พล.ท.หญิง พญ.ทิพย์ ศรีไพศาล 60 ปี รศ.นพ.ปัญญา  เสกสรรค์
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จ ุลสาร สมาคมโลห ิตว ิทยาแห ่งประเทศไทย

 รองศาสตราจารยแ์พทยห์ญงิบญุสม ชยัมงคล ทา่นเปน็ครแูพทยผ์ูม้คีวามมานะอตุสาหะในการสอนสัง่และเมตตา
ต่อศิษย์อย่างเปี่ยมล้น ตลอดระยะเวลากว่า 50 ปีของชีวิต อาจารย์ท่านได้มุ่งมั่นในการสอนอายุรศาสตร์โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการสอนโลหิตวิทยาให้แก่ลูกศิษย์มาโดยตลอด แพทย์ อายุรแพทย์และโลหิตแพทย์ที่เรียนจบจากมหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ ล้วนแต่เป็นลูกศิษย์ของอาจารย์ ทุกคนรักและเทิดทูนความเป็นครูแพทย์ของอาจารย์เป็นอย่างสูง 
 ดฉินัโชคดทีีม่โีอกาสไดเ้ปน็ลกูศษิยข์องอาจารย ์ครัง้แรกเมือ่เปน็นกัศกึษาแพทยช์ัน้ปทีี ่4 ซึง่ปนีัน้เปน็ปทีีอ่าจารย์
อายคุรบ 60 ป ีตลอดระยะเวลา 20 ปทีีไ่ดม้โีอกาสเปน็ลกูศษิยข์องทา่น ไมเ่คยรูส้กึวา่ทา่นเกษยีณอายรุาชการ อาจารย์
ทา่นยงัคงมาทำางานทีภ่าควชิาอายรุศาสตรเ์ชยีงใหมต่ัง้แตเ่ชา้แทบทกุวนั แมก้ระทัง่วนัหยดุราชการ ภาพทีเ่ราเหน็เสมอ
คืออาจารย์น่ังดูกล้องจุลทรรศน์เพ่ือเตรียมสไลด์เลือดและไขกระดูกเพ่ือสอนลูกศิษย์ในตอนเช้า และในช่วงบ่ายจะมีลูกศิษย์
มาห้อมล้อมเพื่อดูสไลด์กับอาจารย์เป็นประจำา รอยยิ้มและเสียงหัวเราะทั้งของอาจารย์และศิษย์มีให้เห็นเสมอในขณะ
สอน ห้องปฏิบัติการโลหิตวิทยาเชียงใหม่จึงหนาแน่นด้วยลูกศิษย์และอบอุ่นด้วยความเมตตาของอาจารย์มาโดยตลอด 
อายรุแพทยเ์ชยีงใหมจ่งึใกลช้ดิกบัอาจารยท์กุคน อาจารยจ์ะสอนใหส้ามารถแปลผลลกัษณะความผดิปกตขิองเมด็เลอืด
และไขกระดกูโดยไมพ่ึง่พาเทคโนโลย ีเพราะในอดตีไมม่เีครือ่งมอืพเิศษในการชว่ยวนิจิฉยั ความแมน่ยำาในการดลูกัษณะ
เซลล์จึงมีความสำาคัญในการรักษาเป็นอย่างยิ่ง อีกทั้งอายุรแพทย์ที่จบออกไปปฏิบัติงานทั้งในโรงพยาบาลระดับอำาเภอ

80 ปี รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงบุญสม ชัยมงคล 
ครูแพทย์ผู้เป็นแม่แบบแห่งชีวิต

6

และจังหวัด ไม่ได้มีเครื่องมือช่วยวินิจฉัยมากพอ จึงจำาเป็นต้องมีความรู้ความสามารถ
เพือ่ใหก้ารดแูลรกัษาผูป้ว่ยไดอ้ยา่งเหมาะสม ดงันัน้อาจารยจ์งึทุม่เทใหก้บัการสอนแพทย์
ประจำาบ้านเป็นอย่างยิ่ง เพื่อว่าอายุรแพทย์เชียงใหม่ทุกคนสามารถให้การวินิจฉัยโรค
ทางโลหิตวิทยาและให้การรักษาเบื้องต้นได้ อาจารย์ไม่เคยทิ้งลูกศิษย์คนใดเลย หาก
ใครขาดเรียน อาจารย์จะให้เพื่อนไปตามมาเรียนให้ได้ หากใครทำาไม่ได้หรือดูเซลล์ไม่
เป็น อาจารย์จะนัดมาสอนเพิ่มเพื่อให้ตามทันคนอื่น อาจารย์สอนแพทย์มากว่า 50 ปี
และยงัคงสอนเรือ่ยไปอยา่งไมรู่เ้หนด็เหนือ่ย เพราะความสขุของอาจารยค์อืการไดเ้หน็
ลูกศิษย์เติบโตเป็นแพทย์ที่ดีมีความรู้ความสามารถ สามารถทำาประโยชน์ให้แก่สังคม
และประเทศชาติต่อไป ด้วยความดีงามของอาจารย์ทำาให้อาจารย์ได้รับโล่เกียรติยศ
อายุรแพทย์ดีเด่น ด้านครูแพทย์ จากราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย ในปี 
พ.ศ. 2555 และโล่เกียรติคุณ แพทย์ผู้ประพฤติตนดีเด่นในเชิงคุณธรรม จริยาธรรม 
จากแพทยสภา ในปี พ.ศ. 2557

“ตราบใดที่ยังมีชีวิตอยู่ 

ก็จะต้องอยู่อย่างมีคุณค่า
”
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 อาจารยย์งัอทุศิตนเพือ่ความ
เจริญก้าวหน้าของสมาคมโลหิต
วิทยาแห่งประเทศไทย ท่านได้รับ
เลือกให้เป็นกรรมการสมาคมโลหิต
วิทยาฯ อยู่หลายสมัย ตลอดระยะ
เวลาดงักลา่วทา่นไมเ่คยขาดประชมุ
เลยสักครั้ง ทั้งที่ต้องเดินทางไกล
จากเชียงใหม่เพื่อเข้าไปประชุมที่
กรุงเทพฯ ก็ตาม งานที่ท่านรับ
ผิดชอบทั้งทางวิชาการและการจัด
ประชุมวิชาการของสมาคมโลหิตฯ 
เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและ
สำาเร็จลุล่วงด้วยดีเสมอมา
 คติประจำาใจของอาจารย์ที่
มกัจะไดย้นิทา่นเอย่เสมอคอื “ตราบ
ใดที่ยังมีชีวิตอยู่ ก็จะต้องอยู่อย่างมี

 หากจะกล่าวถึงบทบาทการเป็นครูแพทย์ของอาจารย์คงจะเป็นการมองบทบาทเพียงด้านเดียวของท่าน เพราะ
ท่านยังเป็นแพทย์ผู้ทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจในการดูแลรักษาผู้ป่วยอย่างดียิ่ง อาจารย์จะมีความละเอียดถี่ถ้วนในการ
ดูแลผู้ป่วย ท่านจะให้ความสำาคัญกับทุกปัญหาของผู้ป่วย ไม่ได้ดูแลเฉพาะปัญหาทางโลหิตวิทยาเท่านั้น ท่านจดบันทึก
ผลการซกัประวตั ิตรวจรา่งกายและผลทางหอ้งปฏบิตักิารของผูป้ว่ยเพือ่รวบรวมเกบ็เปน็แฟม้ของผูป้ว่ยทกุคน ทา่นเนน้
ย้ำาเสมอวา่ ผูป้ว่ยทางโลหติวทิยาเปน็ผูป้ว่ยทีต่อ้งตดิตามดแูลเปน็ระยะเวลานาน การมบีนัทกึการรกัษาในอดตีครบถว้น 
จะชว่ยทำาใหเ้ราสามารถปรบัการรกัษาและตดิตามผูป้ว่ยไดอ้ยา่งเหมาะสม กระทัง่ทกุวนันีผู้ป้ว่ยทีม่ารกัษาและตดิตามที่
หนว่ยโลหติวทิยาเชยีงใหม ่จะมแีฟม้ประวตักิารรกัษาทกุคน ซึง่นอกจากจะมปีระโยชนใ์นการรกัษาแลว้ ยงัมปีระโยชนใ์น
การรวบรวมข้อมูลทางคลินิคเพื่อใช้ในการศึกษาวิจัยอีกด้วย ผู้ป่วยทุกคนรักและเคารพท่านเพราะท่านดูแลทั้งร่ายกาย
และจิตใจของผู้ป่วย ความเอ้ืออาทรและกำาลังใจท่ีท่านมีให้แก่ผู้ป่วยโดยเฉพาะผู้ท่ีเป็นโรคมะเร็งทางโลหิตวิทยา ทำาให้ผู้ป่วย
มีจิตใจที่เข้มแข็งและสามารถผ่านระยะเวลาที่ได้รับการรักษาด้วยยาเคมีบำาบัดไปได้ด้วยดี อาจารย์ยังมักจะให้เงินช่วย
เหลอืเปน็คา่เดนิทางแกผู่ป้ว่ยทีย่ากไรแ้ตต่อ้งเดนิทางไกลเพือ่มารบัการรกัษาอยูบ่อ่ยครัง้ และจนกระทัง่ทกุวนันีอ้าจารย์
ยังคงทำาหน้าที่แพทย์ให้การตรวจรักษาและดูแลผู้ป่วยอยู่เสมอ

7 จ ุลสาร สมาคมโลห ิตว ิทยาแห ่งประเทศไทย

คุณค่า” ทำาให้ทุกวันนี้ ท่านยังคงทำาหน้าที่แพทย์ ครูแพทย์และเป็นแม่แบบที่ดีงามให้แก่ลูกศิษย์ต่อไป
 เนื่องในโอกาสที่อาจารย์มีสิริอายุ 80 ปี ดิฉันขอกราบอาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อาจารย์
เคารพนับถือ ช่วยปกปักรักษาและดลบันดาลให้อาจารย์มีความสุข สุขภาพแข็งแรง มีพร้อมด้วยจตุรพิธพรชัย และมี
กำาลังกายกำาลังใจที่จะประสิทธิ์ประสาทความรู้ให้แก่ลูกศิษย์ตราบนานเท่านาน

เรื่องโดย : แพทย์หญิงลลิต� นรเศรษฐ์ธ�ด�

  หัวหน้าหน่วยโลหิตวิทยา

  ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์

  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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ประวัติและผลงาน
ประวัติก�รศึกษ�

ปี พ.ศ.    คุณวุฒิ      สถ�นศึกษ�

  

2493    มัธยมศึกษ�     โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์

2495    เตรียมอุดมศึกษ�     โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2506   แพทยศ�สตร์บัณฑิต    คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 

         มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ (มหาวิทยาลัยมหิดล)

2508    ประกาศนียบัตร วิทยาศาสตร์การแพทย์ชั้นสูง  คณะแพทยศาสตรเ์ชยีงใหม ่ มหาวทิยาลยัแพทยศาสตร์

   ทางคลินิกอายุรศาสตร์    

2516    Certificate in postgraduate course in medicine School of Medicine University of 

         Pennsylvania Philadelphia, U.S.A

2518    Fellowship in Hematology Oncology   Fitzgerald Mercy Catholic Medical 

         Center Affiliated with Jefferson 

         University, Philadelphia, U.S.A

2526    อนุมัติบัตร ผู้เชี่ยวชาญสาขาอายุรศาสตร์ทั่วไป  แพทยสภาแห่งประเทศไทย

2529    อนุมัติบัตร แสดงความรู้ความชำานาญในการ  แพทยสภาแห่งประเทศไทย

   ประกอบอาชีพเวชกรรม    

2546    อนุมัติบัตร ผู้เชี่ยวชาญสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว แพทยสภาแห่งประเทศไทย

ประวัติก�รทำ�ง�น

2508 - 2511 อาจารย์ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2511 - 2513 อายุรแพทย์โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์

2513 - 2518 อาจารย์หัวหน้าหน่วยโลหิตวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2518 - 2534 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ หัวหน้าหน่วยโลหิตวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2518 - 2534 อาจารย์พิเศษคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2518 - 2530 อาจารย์พิเศษคณะพยาบาลศาสตร์

2513 - 2530 อาจารย์พิเศษคณะเทคนิคการแพทย์

2534 - 2535 รองศาสตราจารย์ หัวหน้าหน่วยโลหิตวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2535 - 2537 รองศาสตราจารย์ รองหัวหน้าภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2537 - 2538 รองศาสตราจารย์ รองคณบดีฝ่ายงานคลัง คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2538 - 2558 อาจารย์พิเศษ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

8จ ุลสาร สมาคมโลห ิตว ิทยาแห ่งประเทศไทย
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ตำ�แหน่งอื่นๆ

 พ.ศ. 2515 - 2535 หัวหน้าหน่วยโลหิตวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 พ.ศ. 2523 - 2534 กรรมการบริหารมูลนิธิต่อต้านโรคมะเร็งภาคเหนือ

 พ.ศ. 2524 - 2532 กรรมการบริหารโครงการโรคมะเร็ง คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 

  (โดยมีคำาสั่งแต่งตั้งต่อเนื่องทุก 2 ปี)

 พ.ศ. 2532 - 2534 กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการโครงการโรคมะเร็ง คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 

 พ.ศ. 2522 - 2524 กรรมการวิชาการ สาขาบริการโลหิตแห่งชาติ เหล่ากาชาด จังหวัดเชียงใหม่ 

 พ.ศ. 2521 - 2525 แพทย์ที่ปรึกษาและวิทยากรพิเศษของโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ จังหวัดเชียงราย

 พ.ศ. 2525 - 2526 แพทย์ที่ปรึกษาและวิทยากรพิเศษของโรงพยาบาลศูนย์ลำาปาง จังหวัดลำาปาง

 พ.ศ. 2523 - 2534 กรรมการดำาเนินงาน การชันสูตร สาธารณสุข สาขาการพัฒนาทางโลหิต กระทรวงสาธารณสุข 

  (โดยมีคำาสั่งแต่งตั้งต่อเนื่องทุก 2 ปี)

 พ.ศ. 2524 - 2535 ประธานและผู้ดำาเนินการ โครงการฝึกอบรมแพทย์ประจำาบ้านและแพทย์ใช้ทุน สาขาอายุรศาสตร์ 

  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

 พ.ศ. 2554 - 2558 ปัจจุบัน กรรมการที่ปรึกษา การฝึกอบรมแพทย์ประจำาบ้านและแพทย์ใช้ทุน  ภาควิชาอายุรศาสตร์ 

  คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

 พ.ศ. 2531 - 2533 อนุกรรมการสาขาโลหิตวิทยาของราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย

 พ.ศ. 2533  อนุกรรมการเฉพาะกิจสอบความรู้ ความชำานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาโลหิตวิทยา 

  โดยแพทยสภา 

 พ.ศ. 2533  กรรมการการฝึกอบรม และสอบความรู้ความชำานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

  สาขาอายุรศาสตร์โรคเลือด โดยแพทยสภา

 พ.ศ. 2532  อาจารย์บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 พ.ศ. 2533 - 2535 กรรมการวิชาการ ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย

 พ.ศ. 2540 - 2558 กรรมการผู้ร่วมก่อตั้งและเหรัญญิกมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก คณะแพทยศาสตร์ 

   โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ตั้งแต่เริ่มก่อตั้ง (มีคำาสั่งแต่งตั้งต่อเนื่องทุก 2 ปี)

 พ.ศ. 2537 - 2558 กรรมการและที่ปรึกษากองทุนหมอเจ้าฟ้า คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 พ.ศ. 2537 - 2558 กรรมการที่ปรึกษากองทุนพัฒนาคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 พ.ศ. 2520 - 2558  เหรัญญิก ร.พ.สวนดอกและผู้ร่วมก่อตั้ง

ร�งวัลเกียรติยศ

 27 เมษายน พ.ศ. 2555   โล่เกียรติยศ อายุรแพทย์ดีเด่นด้านครูแพทย์คนแรกประจำาปี พ.ศ. 2555 

   จากราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย

 21 สิงหาคม พ.ศ. 2557  โล่เกียรติยศ แพทย์ผู้ประพฤติตนดีเด่นในเชิงคุณธรรมจริยธรรม ประจำาปีการศึกษา 2557 

   จากแพทยสภา

9 จ ุลสาร สมาคมโลห ิตว ิทยาแห ่งประเทศไทย

รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญงิ บญุสม ชยัมงคล

���� 210x294 ART �� 5 ������ - 2.indd   9 4/27/15   2:12 PM



10จ ุลสาร สมาคมโลห ิตว ิทยาแห ่งประเทศไทย

2015 Highlights of ASH in Asia
February 28 – March 1, 2015

Centara Grand @ Central World, Bangkok, Thailand
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The 3rd ASEAN Federation of Hematology Congress
AFH 2014

October 23-25 2014วันท่ี 22 สิงหาคม 2557

Centara Grand @ Central World, Bangkok, Thailand

���� 210x294 ART �� 5 ������ - 2.indd   14 4/27/15   2:13 PM



15 จ ุลสาร สมาคมโลห ิตว ิทยาแห ่งประเทศไทย

���� 210x294 ART �� 5 ������ - 2.indd   15 4/27/15   2:13 PM



วันที่ 22 สิงหาคม 2557
 ณ ห้องประชุมสุรินทร์-สมพร โอสถานุเคราะห์ ร.พ. ลำาปาง

16จ ุลสาร สมาคมโลห ิตว ิทยาแห ่งประเทศไทย

โลหิตวิทยาสัญจร ครั้งที่ 10
และการเผยแพร่ความรู้สู่ประชาชน เรื่อง “ธาลัสซีเมีย โรคที่หมู่เฮาต้องรู้จัก”
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Thai-Laos Hematology Meeting
January 23, 2015

Amphie Theater, University of Health Sciences
Vientiane, Laos PDR
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 My name is Dr. Kanhatai Chiengthong, a second-year fellow at the pediatric haematology and oncology 
unit, department of pediatrics, the Faculty of Medicine, Chulalongkorn University. I was awarded the fellow-
ship in training from the Thai Society of Hematology to visit and be apprenticed at the hematopathology unit, 
Division of Clinical Pathology, the Department of Pathology at Texas Children’s Hospital, Baylor College of 
Medicine in Houston between 1 - 28 February 2015. 
 

My experience in Texas Children’s hospital
     Kanhatai Chiengthong MD 

 For the peripheral blood smear, there were approximately 20-30 consulting slips a day. To begin with, 
the physician in charge or the technician, who found abnormalities from the CBC test and considered a 
necessity of having a second opinion, may consult the team in the pediatric hematophathology unit before 
issuing the results out to the patients. After being reached, we tracked back to the profile and document of 
the respective patients in order to optimise the coherence between the patient’s symptoms and our interpre-
tation and to assist the works of the physician in charge or the technician afterwards. For the bone marrow 
aspiration and biopsies, I had a chance to educate myself to interpret the results in the cases of patients 
with hematologic malignancies, non-malignancy, and solid tumour. Under an adjacent guidance by both he-
matopathology fellows and attending staff, I also had a chance to practice my interpretation skill in the flow 
cytometry. In particular, I learnt the foundation of flow cytometry from bone marrow, peripheral blood, and 
solid tissue, which, consequently, enhances my knowledge on the diagnostic and follow-up processes. 

 Regarding the organisation of the unit, the 
pediatric hematophathology service was run by four 
staffs. Each staff took a responsibility over a week 
of service. A team of staff ,fellows from the MD 
Anderson cancer centre and first-year pathology 
residence cordially accommodated and took me as 
a part of the team. The scope of works is astound-
ingly broad yet remarkably challenging. One area 
of works is the interpretation of a variety of clinical 
laboratory results, i.e., peripheral blood smear, dif-
ferent body fluids cytology (such as cerebrospinal 
fluid, pleural fluid, and peritoneal fluid), and bone 
marrow aspiration and biopsies.

20จ ุลสาร สมาคมโลห ิตว ิทยาแห ่งประเทศไทย

2nd year Pediatric Hematology Oneology / Pathology Fellow, 
Chulalongkorn Hospital
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 Apart from the interpretation skills, I came across a number of fascinating cases. To name but a few, 
there were cases of immunophenotypic switch in AML, lymph node biopsies interpretation, and choices of 
immunohistochemistry stain for a diagnostic purpose. Moreover, I also attended several conferences, i.e., 
Hematopathology-Lymphoma team meeting and pathology conferences in protein RBC (blood group), genetics 
in hepatoblastoma, and genetic abnormalities in acute leukemia. I was also a part of the organising team of 
the hematopathology in service meeting coordinating with the other hematopathology fellows. The meeting 
was arranged to present the cases to the hospital’s workers and laboratory staffs. It was aimed to guide 
their preparation to properly take care of the newborns with Down syndrome in which a condition of transient 
myeloproliferative disorder is evident. This case is precisely an example of the patients whose abnormality 
is detectable by observing the CBC result and the flow cytometry from the peripheral blood result.

21

  
 During my time at the Texas Children’s hospital, despite a brief one, I have learnt loads of knowledge. 
I am more than confident that the knowledge has equipped me to redirect it into my future practices at the 
pediatric haematology and oncology unit. I look forward to pass it forward as well. Honestly, what I have 
learnt, e.g., peripheral blood smears and bone marrow biopsies interpretations, would simply go in vain, 
shall I not pass it on to the future medical students, residencies, and fellows. Not less by a degree than 
the content-wise, I also learnt the different working processes and procedures which stem from the differ-
ent paradigm. These experiences and realisation will definitely help improve my future works in one way or 
another.
 Eventually, I would like to humbly pay my deepest gratitude towards the Thai Society of Haematology 
for this valuable life-time experience and Dr. Darintr Sosothikul, Dr. Koramit Suppipat and Dr. Piti Techavichit 
for your kindness and helps from the very beginning until the event was drawn to a close. From now on, 
I am going to utilise the experiences from this visit and optimally extract its benefits at my best. 

จ ุลสาร สมาคมโลห ิตว ิทยาแห ่งประเทศไทย
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   Symposium Session I : Breakthrough in Transfusion Medicine
   ประธาน : พญ. สร้อยสอางค์  พิกุลสด   ประธานร่วม :  ดร. อ้อยทิพย์  ณ ถลาง
13.45-14.15 น.   • Advance in Platelet Transfusion    นพ. วิโรจน์  จงกลวัฒนา
14.15-14.45 น.   • Pathogen Inactivation     พญ. พิมพรรณ  กิจพ่อค้า
14.45-15.15 น.   • Red Cell Genotyping     พญ. พรรณดี  วัฒนบุญยงเจริญ  

15.15-15.45 น.   Break / Exhibition / Poster Viewing

17.30-19.00 น.   พิธีแสดงความยินดีแก่ผู้สำาเร็จการฝึกอบรมและสอบความรู้ความชำานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 
   สาขาโลหิตวิทยา และงานเลี้ยง

   Symposium Session II : Advance in Imaging and Radiation Therapy for 
                 Hematologic Malignancies
   ประธาน : นพ. สุภร  จันท์จารุณ ี   ประธานร่วม : นพ. รชต  ลำากูล
   • PET/CT in Hematologic Malignancies   พญ. สุนันทา  เชี่ยววิทย์
   • PET/CT Adapted Therapy in Lymphoma   นพ. ต้นตนัย  นำาเบญจพล
   • Changing Practice of Radiation Therapy   พญ. ชมพร  สีตะธนี 
    in Hematologic Malignancies

     เวล�        ร�ยก�ร

วันจันทร์ที่ 4 พฤษภ�คม 2558

   Symposium III :  How I Treat
   ประธาน : พญ. อำาไพวรรณ  จวนสัมฤทธิ ์  ประธานร่วม : นพ. นพดล  ศิริธนารัตนกุล
08.30-09.00 น.   • Relapsed/Refractory AIHA     พญ. กาญจนา จันทร์สูง
09.00-09.30 น.   • Factor VIII Inhibitor      นพ. ธีระ  ฤชุตระกูล
09.30-10.00 น.   • T-Cell Lymphoma     นพ. อานุภาพ  เลขะกุล

วันอังค�รที่ 5 พฤษภ�คม 2558

     เวล�        ร�ยก�ร

10.00-10.30 น.   Break / Exhibition / Poster Viewing

10.30-12.00 น.   Simultaneous Session
   ประธาน : พญ. กวิวัณณ์  วีรกุล    ประธานร่วม : นพ. ต้นตนัย  นำาเบญจพล
   Oral Presentation I : (Hematologist in Training)    World Ballroom A+B

10.30-12.00 น.   Simultaneous Session
   ประธาน : พญ. วันดี  นิงสานนท ์   ประธานร่วม : นพ. อุดมศักดิ์  บุญวรเศรษฐ์
   Oral Presentation II : (Member and Non-member)   World Ballroom C 
  12.00-12.45 น.   Luncheon Symposium IV: Sanofi-Aventis 
   • Current Treatment and Management in Severe Aplastic Anemia (SAA) with Rabbit Antithymocyte Globuline

12.45-13.15 น.   Serving lunch box

13.15-14.00 น.   Luncheon Symposium V : Janssen-Cilag
   • Consolidation Strategy in Multiple Myeloma: Value of Upgrading Treatment Outcome (Consolidation Concept in MM )
    ผู้ดำาเนินรายการ : นพ. สุภร  จันท์จารุณ ี  วิทยากร : นพ. อดิศักดิ์  ตันติวรวิทย์

14.00-14.45 น.   Presidential Symposium
   ประธาน : นพ. วันชัย  วนะชิวนาวิน    ประธานร่วม : นพ. ปัญญา  เสกสรรค์
   • Basic and Clinical Sciences of Viper Venoms   นพ. พลภัทร  โรจน์นครินทร์

   Break / Exhibition / Poster Viewing

   Case Discussion  ประธาน : พญ. จิตติมา  ศิริจีระชัย  ประธานร่วม : นพ. สามารถ  ภคกษมา
15.15-16.00 น.   Adult Case :  • ผู้เสนอ     พญ. ปิยนุช  คงทิม
      • ผู้อภิปราย    นพ. เอกพันธ์  ครุพงศ์
16.00-16.45 น.   Children Case • ผู้เสนอ     นพ. วรวุฒิ  เชยประเสริฐ 
      • ผู้อภิปราย    นพ. ธีรชิต  โชติสัมพันธ์เจริญ

16.45-17.00 น.   • ประกาศรางวัลผู้ชนะเลิศการประกวดผลงานวิจัยของแพทย์ประจำาบ้าน/แพทย์ประจำาบ้านต่อยอด
   • ปิดการประชุม
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ก�รประชมุวชิ�ก�รประจำ�ป ีครัง้ที ่46 สม�คมโลหติวทิย�แหง่ประเทศไทย
“Hematology and Beyond: Toward a Healthier World” 
3-5 พฤษภาคม 2558  โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์  เซ็นทรัลเวิลด์

12.00-13.00 น.  Luncheon Symposium I : Novartis
   • Advancing Understanding of Ruxolitinib in Myelofibrosis      
   วิทย�กร : Francesco Passamonti (Italy)
   ผู้ดำ�เนินร�ยก�ร : นพ. นพดล ศิริธน�รัตนกุล

13.00-13.15 น.  พิธีเปิดง�นประชุมวิช�ก�รประจำ�ปี ครั้งที่ 46 สม�คมโลหิตวิทย�แห่งประเทศไทย
   นพ. วันชัย วนะชิวนาวิน นายกสมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย 

   ประธาน : นพ. ไตรโรจน์ ครุธเวโช
13.15-14.00 น.  Education I 
   • Molecular Basis of Hemoglobinopathy  พญ. พิมพ์ลักษณ์  เจริญขวัญ
14.00-14.45 น.  Education II
   • Update in Hemostasis    พญ. ดารินทร์  ซอโสตถิกุล

14.45-15.15 น.  Break / Exhibition / Poster Viewing

15.15-16.45 น.  ประธาน : นพ. วีระศักดิ์  นาวารวงศ์
   Education III 
   • Myelomagenesis     พญ. ปณิสินี  ลวสุต
   Education IV
   • Leukemogenesis     พญ. พิมพ์ใจ  นิภารักษ์

วันอ�ทิตย์ที่ 3 พฤษภ�คม 2558

     เวล�        ร�ยก�ร

   ประธาน : นพ. วิชัย  ประยูรวิวัฒน์   ประธานร่วม : นพ. สุรเดช  หงส์อิง
08.30-09.15 น.  Plenary Lecture I
   • Acute Myeloid Leukemia    พญ. จันทราภา  ศรีสวัสดิ์
09.15-10.00 น.  Plenary Lecture II
   • Global Hemostatic Assays & Their Clinical    นพ. พันธุ์เทพ  อังชัยสุขศิริ
     Applications

วันจันทร์ที่ 4 พฤษภ�คม 2558

     เวล�        ร�ยก�ร

07.45 น.   ลงทะเบียน

10.30-11.15 น.  ป�ฐกถ� สุภ� ณ นคร
   ประธาน : นพ. วันชัย  วนะชิวนาวิน   ประธานร่วม : นพ. พลภัทร  โรจน์นครินทร์
   • Thalassemia and My Life    นพ. ต่อพงศ์ สงวนเสริมศรี
11.15-11.45 น.  ก�รประชุมใหญ่ส�มัญประจำ�ปี และแถลงผลง�น

10.00-10.30 น.  Break / Exhibition / Poster Viewing

11.45-12.30 น.  Luncheon Symposium II : Janssen-Cilag
   • How to Improve Outcome of Multiple Myeloma in Newly Diagnosed
    วิทยากร : พญ. ปณิสินี ลวสุต  และ นพ. ชินดล วานิชพงษ์พันธุ์
        ผู้ดำาเนินรายการ : พญ. จิตติมา  ศิริจีระชัย

12.30-13.00 น.  Serving lunch box

13.00-13.45 น.  Luncheon Symposium III : Janssen-Cilag
   • Retreatment Concept in Relapsed Multiple Myeloma
    ผู้ดำาเนินรายการ : นพ. นพดล  ศิริธนารัตนกุล
    วิทยากร : นพ. อาจรบ  คูหาภินันท์
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The 4
th 
TSH International Symposium

“ Palliative Care : Wisdom of the East ”
May 2-3, 2015, Centara Grand at CentralWorld, Bangkok, Thailand

SCIENTIFIC PROGRAM

08.20 - 08.30
08.30 - 09.00
09.00 - 10.30

10.30 - 10.45
10.45 - 12.15

12.15 - 13.30
13.30 - 15.00

15.00 - 15.15
15.15 - 16.15

Ugrid Milintangkul (Thailand)
Pongparadee Chaudakshetrin (Thailand)
Seiji Hattori (Japan)

Swang Boonchalermvipas (Thailand)
Arnuparp Lekhakula (Thailand)
Patcharee Komvilaisak (Thailand)

Jayasaro Bhikku

Chanin Limwongse (Thailand)
Nawaporn Tansiri (Thailand)

Opening Ceremony
National policy in palliative care in Thailand
Pain management in palliative care : From theory to 
practice
Moderator : Chittima Sirijerachai
Coffee break
Case discussion : Ethical and legal issues
Moderator: Arnuparp Lekhakula

Lunch
Preparing for the last journey
Moderator : Teeraya Puavilai
Coffee Break
Advance care planning : Is it possible?
Moderator : Bundarika Suwanawiboon 

Saturday, May 2, 2015

  Time      Topic        Speaker

08.30 - 10.00

10.00- - 10.15
10.15 - 11.45

11.45. - 12.00 

Teeraya Puavilai (Thailand)
Sakoon Praweenwatana (Thailand)
Nattsasi Theeranonmongkol (Thailand)

Center of Applied Thai Traditional Medicine
Jivita Sikkhalay Club
Jivita Sikkhalay Club

Sunday, May 3, 2015

  Time      Topic        Speaker

Organized by the Thai Society of Hematology

Walking through the storm : You’ll never walk alone
Moderator : Nawaporn Tansiri

Coffee Break
Relaxation technique (2 rounds >> 45 min./round)
 • Thai Traditional Medicine (World Ballroom C)
 • Yoga Bhavana (Lotus Suite 13)
 • Meditaion (Lotus Suite 14) 
Coordinator : Nassawee Vathana
Closing Remark
Adjournment 
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