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	 จลุสารฉบบันีค้งเปน็ฉบบัสดุทา้ยของคณะกรรมการบรหิาร	สลท.วาระที	่18	ทีม่	ีศ. นพ. วนัชยั	วนะชวินาวนิ	เปน็นายกสมาคม
เนือ่งจากครบวาระการทำางาน	2	ป	ีและ	เนือ่งจากผมในฐานะบรรณาธกิารบรหิารไมไ่ดล้งสมคัรคณะกรรมการ	สลท.	ในวาระใหม่	
ก็จะไม่ได้มาทำางานในบทบาทด้านนี้อีก	จึงถือโอกาสนี้ลาและขอบคุณสมาชิกที่ให้ความสนใจติดตาม	ให้คำาแนะนำา	และ
ส่งข่าวสารให้คณะทำางานตลอดมา	ต้องขอขอบคุณทีมงานโดยเฉพาะ	รศ.พ.อ.นพ.รชต	ลำากูล	ซี่งเป็นหัวหน้าใหญ่ของทีมปฏิบัติ
งานที่ทำางานอย่างเสียสละอย่างเต็มที่	ทำาให้จุลสารสำาเร็จตามวัตถุประสงค์ของสมาคมในช่วงเวลาที่ผ่านมาหลายปี
	 ฉบับส่งท้ายของกรรมการครั้งนี้เข้าหน้าร้อนซี่งตรงกับช่วงเดือนมีนาคมปีนี้	ถือเป็นช่วงเปลี่ยนย้ายราศีที่สำาคัญทาง
โหราศาสตร	์มกีารทำานายวา่จะเกดิการเปลีย่นแปลงทีส่ำาคญัอยา่งทีห่ลายทา่นทราบอยูแ่ลว้	ขอใหพ้วกเราไดร้ว่มกนัตัง้ความหวงั
ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ทำาให้ประเทศของเราไปสู่สิ่งที่ดีกว่าเดิมในทุก ๆ	ด้านเช่นเดียวกับระบบสาธารณสุขของประเทศ
ซึ่งมีทิศทางที่มีการร่วมมือร่วมใจ	พัฒนาไปในทิศทางเดียวกันมากขึ้นอย่างเห็นได้ในช่วงนี้	
	 ขอแสดงความยินดีกับคณะกรรมการบริหารสมาคมชุดใหม่ทีได้รับความไว้วางใจให้เป็นผู้แทนของเหล่าสมาชิก	สลท.
ภายใตก้ารนำาของ	รศ.พล.ท.นพ.วชิยั	ประยรูววิฒัน	์	เชือ่ไดว้า่จากการทีท่า่นไดม้ปีระสบการณใ์นตำาแหนง่ทีส่ำาคญัของสมาคม	และ
ราชวิทยาลัย	มาเป็นเวลานาน	คงจะนำาพาสมาคมของเราสู่ความเจริญรุ่งเรือง	มีศักดิ์ศรีเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติ
และนานาชาติต่อไปอย่างแน่นอน	
	 สุขสันต์วันสงกรานต์ปีวอกที่จะมาถึงนะครับ		

  สวัสดีครับ
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รองศ�สตร�จ�รย์ พลโท น�ยแพทย์ไตรโรจน์  ครุธเวโช
 บรรณ�ธิก�ร จุลส�รฯ และ ประธ�นฝ�ยเผยแพร่คว�มรู้สู่ประช�ชน สลท.
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	 สวัสดีครับชาวโลหิตวิทยาทุกท่าน	ในปลายปี	พ.ศ.	2558	สมาคม
โลหิตวิทยาแห่งประเทศไทยได้ดำาเนินกิจกรรมตามวิสัยทัศน์และพันธกิจ
อย่างต่อเนื่อง	โดยจัดประชุมวิชาการกลางปี	ครั้งที่	47	ระหว่างวันที่	
5-6	พฤศจิกายน	2558	ในหัวข้อหลักคือ	“Managing	Difficult	Cases	
in	Hematology”	ที่โรงแรมสุนีย์แกรนด	์จังหวัดอุบลราชธานี	มีผู้เข้าร่วม
ประชุม	179	คน	ร่วมกับการจัดกิจกรรมให้ความรู้แก่ประชาชนในหัวข้อ
“รู้จัก	รู้ทัน	ป้องกันธาลัสซีเมีย”	ที่โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ใน
วันที	่5	พฤศจิกายน	2558	มีผู้เข้าร่วมฟัง	132	คน	ซึ่งทั้งสองการประชุม
ไดร้บัการตอบรบัจากผูส้นใจเขา้รว่มประชมุเปน็อยา่งด	ีมกีารซกัถามและ
อภิปรายกันอย่างกว้างขวาง	
	 ในช่วงเวลาครึ่งปีแรกของ	พ.ศ.	2559	สมาคมฯ	ดำาเนินการจัด
ประชมุวชิาการทีส่ำาคญัคอื	การประชมุฟืน้ฟวูชิาการ	Refresher	Course	
for	Hematologists	ครั้งที่	11	ซึ่งนำาความรู้จากหัวข้อการประชุม	ASH	
2015	มาบรรยายโดยวทิยากรจากหลายสถาบนัทีม่โีอกาสไปประชมุ	ASH	
โดยจัดในวันท่ี	16-17	มกราคม	2559	ท่ีโรงแรมแกรนด์แปซิฟิก	ซอฟเฟอริน
รีสอร์ท	แอนด์สปา	ชะอำา	จังหวัดเพชรบุรี	มีผู้เข้าร่วมประชุม	141	คน	
และในโอกาสนี้ได้มีการจัดงานคืนสู่เหย้า	พร้อมทั้งพิธีแสดงความกตัญญู
กตเวทิตาแด่อาจารย์อาวุโส	ตามประเพณีของสมาคมฯ	ที่ถือปฏิบัติเรื่อย
มา	และสำาหรับการประชุมวิชาการประจำาปีครั้งที่	48	ที่กำาลังดำาเนินอยู่
ระหว่างวันที่	13-16	มีนาคมนี้	เป็นหัวข้อ	“Blood	Disorders:	Quest
for	Cure”	ซึง่จะเนน้ถงึแนวทางการรกัษาทีมุ่ง่หวงัใหผู้ป้ว่ยทีม่ปีญัหาหรอื
โรคทางโลหิตวิทยาหายขาดจากโรคเหล่านั้น	โดยกิจกรรมทางวิชาการที่
เข้มข้นและหลากหลายเช่นเดียวกับการประชุมวิชาการประจำาปีในครั้ง
ที่ผ่าน	ๆ 	มา	หวังว่าผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านจะได้รับประโยชน์จากการ
ประชุมครั้งนี้เป็นอย่างดี	ซึ่งในการประชุมวิชาการครั้งนี้	นอกจากจะมี
การประชมุใหญส่ามญัประจำาปขีองสมาคมฯแลว้	จะมกีารสง่มอบตำาแหนง่
นายกสมาคมฯ	ให้นายกสมาคมฯ	ท่านใหม่คือ	รองศาสตราจารย์	พลโท	
นายแพทย์	วิชัย	ประยูรวิวัฒน์	ร่วมกับการประกาศรายช่ือกรรมการบริหารฯ
ชุดใหม่วาระที่	19	พ.ศ.	2559-2561	ซึ่งจะเริ่มบริหารงานสมาคมฯ	
หลังจากการประชุมวิชาการประจำาปีครั้งที่	48	นี้	สิ้นสุดลง

สารจากนายกสมาคม
โลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย

	 สำาหรับประชุมวิชาการนานาชาติ	5th	TSH	International	Sym-
posium	มีหัวข้อหลัก	(theme)	คือ	“Red	Cell	Disorders:	From	Bench	
to	Bedside”	กำาหนดจัดในวันที่	20-22	พฤษภาคม	2559	ที่โรงแรม
เซน็ทาราแกรนด	์เซน็ทรลัเวลิด	์กรงุเทพฯ	โดยวทิยากรทีเ่ชีย่วชาญและมี
ชื่อเสียงทั้งจากนานาชาติ	และจากประเทศไทย	จึงขอเชิญชวนสมาชิก
ของสมาคมฯ	ที่สนใจทุกท่านเข้าร่วมประชุม
	 สมาคมฯ	ได้รับข่าวที่น่ายินดีสำาหรับสมาชิกของสมาคมฯ	ที่
ประสบความสำาเร็จและสร้างชื่อเสียงด้านการวิจัยและวิชาการ	คือ	รอง
ศาสตราจารย	์ดร.	นพ.	วิปร	วิประกษิต	ที่ได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น
ของสภาวิจัยแห่งชาติ	ประจำาป	ี2558	จากผลงานวิจัยเรื่อง	“การค้นพบ
โรคโลหิตจางทางพันธุกรรมชนิดใหม่ในโลกจากการกลายพันธุ์ของยีน
เคเอฟแอล	I	(Mutations	in	Kuppel-like	Factor	I:	A	Novel	Form	of
Transfusion-Dependent	Hereditary	Hemolytic	Anemia)	นับเป็น
ความสำาเร็จที่น่าชื่นชมของวงการโลหิตวิทยาไทย
	 ในช่วงเวลาท่ีการบริหารงานของคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ	
ชุดท่ี	18	ครบวาระการบริหารงานในเดือนมีนาคม	2559	น้ี	ในฐานะนายก
สมาคมฯ	ขอเป็นตัวแทนของคณะกรรมการฯ	ขอแสดงความขอบคุณสมาชิก
ของสมาคมฯทกุทา่นทีใ่หก้ารสนบัสนนุสมาคมฯ	มาโดยตลอด	ซึง่มสีว่นชว่ย
ให้การดำาเนินงานของสมาคมฯ	เป็นไปได้ด้วยดี	บรรลุตามวิสัยทัศน์และ
พันธกิจที่ได้ตั้งไว้ทุกประการ																																
                            
         
          

ศ�สตร�จ�รย์ น�ยแพทย์วันชัย  วนะชิวน�วิน
น�ยกสม�คมโลหิตวิทย�แห่งประเทศไทย
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สมาคมฯจึงมีนโยบายที่คิดค่าใช้จ่ายในการทัศนศึกษาสำาหรับสมาชิกให้
ต่ำากว่าราคาทุน	ส่วนผู้ติดตามได้คิดราคาเต็ม	จึงหวังว่าสมาชิกน่าจะเข้า
รว่มกจิกรรมการประชมุวชิาการกลางปใีนครัง้ตอ่	ๆ 	ไป	ในป	ี2559	นีจ้ะเวยีน
ไปจัดงานในจังหวัดทางภาคเหนือ	เมื่อทราบสถานที่แน่นอนแล้วจะแจ้ง
ให้สมาชิกทุกท่านทราบต่อไป
	 นอกจากนี	้ทางสมาคมฯ	ไดจ้ดั	งานประชมุ	11th	Refresher	Course	
for	Hematologists	เมือ่วนัที	่16-17	มกราคม	2559	ทีช่ะอำา	โดยใหอ้าจารย์
ที่ได้ไปร่วมงานประชุมที่ต่างประเทศ	โดยเฉพาะงานประชุม	American	
Society	of	Hematology	ในเดือนธันวาคม	2558	มาสรุปความรู้ใหม่
ล่าสุดให้ผู้เข้าร่วมประชุมฟัง	ซึ่งเป็นโอกาสอันดีสำาหรับสมาชิกที่ได้ทราบ
ความก้าวหน้าที่ทันสมัยที่สุดในทางโลหิตวิทยา
	 สุดท้ายนี้	ขอประชาสัมพันธ์งาน	TSH-IS	Red	cell	disorders	ซึ่ง
จะมีขึ้นในวันที่	20-22	พฤษภาคมนี	้ที่ศูนย์ประชุมที่	Central	World	ใน
งานนี้ทางสมาคมฯ	ได้เชิญผู้ที่มีชื่อเสียงระดับโลกในเรื่องนี้มามากมาย
นับเป็นโอกาสอันดีที่สมาชิกจะได้รับความรู้และสอบถามข้อสงสัยจาก	
World	authority	โดยตรง	โดยที่ค่าลงทะเบียนสำาหรับคนไทยก็ถูกมาก
จึงขอเชิญชวนผู้สนใจทุกท่านเข้าร่วมประชุมในงานนี้ครับ	 		

สวัสดีครับพี่น้องช�วโลหิตวิทย�ทุกท�่น

 	 ในโอกาสนี้ทางสมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย	ขอแสดง
ความยินดีเป็นอย่างยิ่งกับสมาชิกของสมาคมฯ	ที่ได้รับการยกย่องเชิดชู
เกียรติ	ได้แก่	รองศาสตราจารย์	แพทย์หญิง	บุญสม	ชัยมงคล	ได้รับ
แต่งตั้งเป็นศาสตราจารย์คลินิก	และ	รองศาสตราจารย์	นายแพทย์	วิปร
วิประกษิต	ได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น	จากสภาวิจัยแห่งชาต	ิประจำาป	ี
พ.ศ.	2558		จากผลงานวจิยัเรือ่ง	“การคน้พบโรคโลหติจางทางพนัธกุรรม
ชนิดใหม่ในโลกจากการกลายพันธ์ของยีน	KFL1”	ซึ่งแสดงถึงความ
โดดเด่นเป็นเลิศในทางวิชาการในทางเวชปฏิบัติและการวิจัยของ
ทั้ง	2	ท่าน	
	 ในช่วงที่ผ่านมา	สมาคมฯ	ได้จัดการประชุมวิชาการกลางป	ีครั้ง
ที	่47	เรื่อง	“Managing	Difficult	Cases	in	Hematology”	วันที่	5-6	
พฤศจิกายน	2558	จังหวัดอุบลราชธานี	ได้มีการนำาเสนอกรณีศึกษาผู้ป่วย
ที่น่าสนใจมากและมีการอภิปรายอย่างกว้างขวาง	เป็นรูปแบบของการ
ประชุมที่ไม่น่าเบื่อ	และเป็นการให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมที่ดีมาก	
นอกจากนี้ยังต่อด้วยการทัศนศึกษาที่สามพันโบกในจังหวัดอุบลราชธาน	ี
และขา้มไปเทีย่วน้ำาตกตา่งๆ	ทีท่างใตข้องประเทศลาว	ซึง่มคีวามสวยงาม
อย่างมาก	เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างสมาชิกสมาคมฯ	ทาง

สารจากเลขาธิการสมาคม
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ศ�สตร�จ�รย์ น�ยแพทย์พลภัทร โรจน์นครินทร์
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อ. พญ. ลลิต�  นรเศรษฐ์ธ�ด�
ประธานฝ่าย

เผยแพร่ความรู้สู่ประชาชน

คณะกรรมก�รบริห�รสม�คมโลหิตวิทย�แห่งประเทศไทย
ว�ระที่ 19 (มีน�คม 2559 - มีน�คม 2561)

รศ. พล. ท. นพ. วิชัย  ประยูรวิวัฒน์
นายกสมาคม

 

ศ. นพ. สุรเดช  หงส์อิง
ประธานฝ่ายวิเทศสัมพันธ์

รศ. นพ. ปัญญ�  เสกสรรค์
อุปนายก

รศ. พ.อ. นพ. รชต  ลำ�กูล
ประธานฝ่ายสารสนเทศ

ศ. นพ. พลภัทร  โรจน์นครินทร์
เลขาธิการ

ผศ. พญ. กวิวัณณ์  วีรกุล
นายทะเบียน

พญ. วันดี  นิงส�นนท์
เหรัญญิก

น.ท.พญ. อุบลวัณณ์ จรูญเรืองฤทธ์ิ
กรรมการกลาง

รศ. นพ. อ�ทิตย์  อังก�นนท์
กรรมการกลาง

รศ. นพ. สุรพล  เวียงนนท์
กรรมการกลาง

ศ. พล. ต.หญงิ ดร. ออ้ยทพิย ์ ณ ถล�ง
ปฏิคม

รศ. นพ. วีระศักดิ์  น�ว�รวงศ์
ประธานฝ่ายวิชาการ

ผศ. พ.อ.หญิง พญ. จันทร�ภ�  ศรีสวัสด์ิ
ประธานฝ่ายวารสาร

ผศ. นพ. นพดล  ศิริธน�รัตนกุล
ประธานฝ่ายวิจัย
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ผลการเลือกตั้งกรรมการบริหาร สมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย วาระที่ 19 (พ.ศ. 2559 - 2561)
	 กระบวนการจัดการเลือกตั้งให้ได้มาซึ่งคณะกรรมการบริหาร	สมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย	วาระที่	19	ได้สิ้นสุดลงเป็นที่เรียบร้อย		
โดยมีการเลือกตั้ง	2	ขั้นตอน	คือ	ขั้นตอนแรกเป็นก�รเลือกตั้งตำ�แหน่งน�ยกสม�คมฯ	ที่ได้ดำาเนินการไปในช่วงเดือนตุลาคม	ถึงต้นเดือน
ธันวาคม	2558	และผู้ที่ได้รั้งตำาแหน่งนายกสมาคมฯ	คนถัดไป	คือ	รองศาสตาจารย์	 พลโท	นายแพทย	์ วิชัย	ประยูรวิวัฒน์	จากหน่วยโลหิตวิทยา	
กองอายุรกรรม	โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า	ขั้นตอนที่สองเป็นก�รเลือกกรรมก�รบริห�ร จำ�นวน 9 ท�่น	จากจำานวนผู้สมัคร	15	ท่าน	โดยได้ปิด
รับบัตรลงคะแนนเลือกตั้งและนับคะแนนเสียงไปเมื่อวันที่	26	กุมภาพันธ	์2559	มีผู้ที่ได้รับเลือกตั้งตามลำาดับรายชื่อดังนี้

	 1.	ศ. นพ. พลภัทร		โรจน์นครินทร์	 	 ภาควิชาอายุรศาสตร	์คณะแพทย์ศาสตร	์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
	 2.	ศ. นพ. สุรเดช		หงส์อิง			 	 ภาควชิากมุารเวชศาสตร	์คณะแพทยศาสตรโ์รงพยาบารามาธบิดี	มหาวทิยาลยัมหดิล
	 3.	ผศ. พญ. กวิวัณณ์		วีรกุล			 	 ภาควิชากุมารเวชศาสตร	์คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล	มหาวิทยาลัยมหิดล	
	 4.	อ. พญ. ลลิตา		นรเศรษฐ์ธาดา	 	 ภาควิชาอายุรศาสตร	์คณะแพทยศาสตร	์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
	 5.	ผศ. นพ. นพดล		ศิริธนารัตนกุล	 	 ภาควิชาอายุรศาสตร	์คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล	มหาวิทยาลัยมหิดล
	 6.	 รศ. นพ. ปัญญา		เสกสรรค์	 	 ภาควิชากุมารเวชศาสตร	์คณะแพทยศาสตร	์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
	 7.	 รศ. พ.อ. นพ. รชต		ลำากูล	 	 กองกุมารเวชกรรม	โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
	 8.	 รศ. นพ. วีระศักดิ์	นาวารวงศ์	 	 ภาควิชาอายุรศาสตร	์คณะแพทยศาสตร์	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
	 9.	 รศ. พ.อ.หญิง	พญ. จันทราภา		ศรีสวัสดิ์	 	 กองอายุรกรรม	โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

การแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติม
	 รศ. พลโท นพ. วิชัย	ประยูรวิวัฒน์	ผู้รั้งตำาแหน่งนายกสมาคมฯ	ได้เรียกประชุมกรรมการที่ได้รับเลือกตั้งใหม่นี้เมื่อวันที่	1	มีนาคม	2559	เพื่อ
หารือและพิจารณาเกี่ยวกับเรื่องการกำาหนดตัวกรรมการเพื่อดำารงตำาแหน่งต่าง	ๆ 		ซึ่งในการประชุมครั้งนี	้ที่ประชุมได้มีมติให้แต่งตั้งสมาชิกสามัญ	
และวิสามัญ	เข้ามาเป็นกรรมการบริหารเพิ่มอีก	5	ท่าน	(โดยอาศัยความตามหมวดที	่5	ข้อ	12	ของข้อบังคับสมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย	
ฉบับแก้ไข	พ.ศ.	2553)	ได้แก่
	 1.	พญ. วันดี		นิงสานนท์	 	 แผนกอายุรกรรม		สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
	 2.	ศ. พลตรีหญิง	ดร. อ้อยทิพย์		ณ	ถลาง	 	 สถาบันบัณฑิตศึกษา	คณะสหเวชศาสตร	์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
	 3.	น.ท. หญิง. พญ. อุบลวัณณ	์	จรูญเรืองฤทธิ์	 	 ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาต	ิสภากาชาดไทย
	 4.	 รศ. นพ. สุรพล		เวียงนนท์	 	 ภาควิชากุมารเวชศาสตร	์คณะแพทยศาสตร	์มหาวิทยาลัยขอนแก่น
	 5.	 รศ. นพ. อาทิตย์		อังกานนท์	 	 ภาควิชาอายุรศาสตร	์คณะแพทยศาสตร์รามาธิบด	ีมหาวิทยาลัยมหิดล

กรรมการบริหารสมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย 
ว�ระที่ 19 (มีน�คม 2559 - มีน�คม 2561)
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ตำาแหน่งในคณะกรรมการบริหารชุดใหม่
	 จากนั้นที่ประชุมได้มีการหารือเรื่องการรับหน้าที่เพื่อทำางานในตำาแหน่งต่างๆ	ของคณะกรรมการชุดนี้	โดยที่ประชุมได้มีมติให้แต่งตั้ง
กรรมการท้ัง	15	ท่านให้ดำารงตำาแหน่งในคณะกรรมการบริหาร	สมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย	ท่ีจะต้องทำาหน้าท่ีต้ังแต่	วันท่ี	17	มีนาคม	
2559	จนถึงระยะเวลาสิ้นสุดงานประชุมวิชาการประจำาปีของสมาคมฯ	ในเดือนมีนาคม	2561	ดังนี้

	 	1.	รศ. พลโท นพ. วิชัย			 ประยูรวิวัฒน์	 	 นายก
	 	2.	รศ. นพ. ปัญญา			 เสกสรรค์	 	 อุปนายก
	 	3.	ศ. นพ. พลภัทร			 โรจน์นครินทร์	 	 เลขาธิการ
	 	4.	พญ. วันดี			 นิงสานนท์	 	 เหรัญญิก
	 	5.	รศ. นพ. วีระศักดิ์			 นาวารวงศ์	 	 ประธานฝ่ายวิชาการ
	 	6.	ผศ. นพ. นพดล			 ศิริธนารัตน์กุล	 	 ประธานฝ่ายวิจัย
	 	7.	รศ. พันเอกหญิง พญ. จันทราภา			ศรีสวัสดิ์	 	 ประธานฝ่ายวารสาร
	 	8.	ศ. นพ. สุรเดช			 หงส์อิง	 	 ประธานฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
	 	9.	รศ. พันเอก นพ. รชต			 ลำากูล	 	 ประธานฝ่ายสารสนเทศ
	 10.	อ.	พญ. ลลิตา			 นรเศรษฐ์ธาดา		 	 ประธานฝ่ายเผยแพร่ความรู้สู่ประชาชน
	 11.	ผศ. พญ. กวิวัณณ์		 วีรกุล	 	 นายทะเบียน
	 12.	ศ. พลตรีหญิง ดร. อ้อยทิพย์		ณ	ถลาง	 	 ปฏิคม
	 13.	รศ. นพ.	สุรพล			 เวียงนนท์	 	 กรรมการกลาง
	 14.	รศ. นพ.	อาทิตย์			 อังกานนท์	 	 กรรมการกลาง
	 15.	นาวาโทหญิง	พญ. อุบลวัณณ์		จรูญเรืองฤทธิ์		 กรรมการกลาง

พร้อมกันนี้ได้กราบเรียนเชิญอดีตนายกสมาคมฯ	มาดำารงตำาแหน่งที่ปรึกษาของคณะกรรมการบริหารในชุดนี	้ได้แก	่

	 1.	ศ. เกียรติคุณ	พญ. คุณหญิงสุดสาคร		ตู้จินดา
	 2.	ศ. เกียรติคุณ	พญ. ถนอมศรี		ศรีชัยกุล
	 3.	ศ. เกียรติคุณ	พญ. ภัทรพร		อิศรางกูร		ณ	อยุธยา
	 4.	ศ. เกียรติคุณ	นพ. วินัย		สุวัตถี
	 5.	ศ. เกียรติคุณ	พลโทหญิง พญ. ทิพย์		ศรีไพศาล
	 6.	ศ. พญ. แสงสุรีย์		จูฑา
	 7.	ศ. นพ. ธานินทร	์	อินทรกำาธรชัย
	 8.	ศ. นพ. วันชัย		วนะชิวนาวิน

คณะอนุกรรมการชุดต่างๆ
	 เพื่อให้การทำางานดำาเนินงานในด้านต่างๆ	ของสมาคมฯ	เป็นไปอย่างรอบด้าน	และมีประสิทธิภาพ	คณะกรรมการบริหาร	ได้แต่งตั้ง
ผู้ดูแลรับผิดชอบงานฝ่ายต่างๆ	ขึ้น	ดังในแผนผังการทำางานข้างท้ายนี้	

	 หลังจากการประชุมวิชาการประจำาปี	สมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย	ครั้งที่	48	ที่จะเสร็จสิ้นลงในวันที่	16	มีนาคม	2559
คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ	ชุดใหม่	พร้อมด้วย	คณะอนุกรรมการฝ่ายต่างๆ	จะเริ่มดำาเนินงานด้วยการจัดทำาวิสัยทัศน์	พันธกิจ
และแผนงาน	เพื่อวางเป้าหมายในการทำางานต่อไป	ตลอด	2	ปีข้างหน้า
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แผนผังแสดงโครงสร้�งของคณะกรรมก�ร และคณะอนุกรรมก�รฝ่�ยต่�งๆ 

คณะกรรมก�รบริห�ร สลท. ว�ระที่ 19 พ.ศ. 2559 - 2561

14) ฝึกอบรมและสอบฯ - อ�ยุรแพทย์  (นพ. วิชัย  ประยูรวิวัฒน์)

15) ฝึกอบรมและสอบฯ - โลหิตวิทย�และ มะเร็งในเด็ก (พญ. ทิพย์ ศรีไพศ�ล)

 1)  ฝ�่ยวิช�ก�ร  (นพ. วีระศักดิ์  น�ว�รวงศ์)

2)  ฝ�่ยวิจัย  (นพ. นพดล  ศิริธน�รัตนกุล)

 3)  ฝ�่ยว�รส�ร  (พญ. จันทร�ภ�  ศรีสวัสดิ์)

 4)  ฝ�่ยวิเทศสัมพันธ์  (นพ. สุรเดช  หงส์อิง)

 5)  ฝ�ยส�รสนเทศ  (นพ. รชต  ลำ�กูล)

 6)  ฝ�่ยเผยแพร่คว�มรู้สู่ประช�ชน  (พญ. ลลิต�  นรเศรษฐ์ธ�ด�)

 7)  ฝ�่ยมะเร็งผู้ใหญ่  (นพ. อ�ทิตย์  อังก�นนท์)

 8)  ฝ�่ยมะเร็งเด็ก  (นพ. ปัญญ�  เสกสรรค์)

 9)  ฝ�่ย Thrombosis & Hemostasis  (นพ. วิชัย  ประยูวิวัฒน์)

10) ฝ�่ยเซลล์ต้นกำ�เนิดเม็ดเลือด  (นพ. สุรเดช  หงส์อิง)

11) ฝ�่ย Acute Leukemia ในผู้ใหญ่  (พญ. จันทร�ภ�  ศรีสวัสดิ์)

12) ฝ่�ย Palliative Care  (พญ. กวิวัณณ์  วีรกุล)    

13)  ฝ�่ย Red Blood Cell Disorders  (นพ. นพดล  ศิริธน�รัตน์กุล)
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รางวัลเกียรติยศ สมาชิก สลท. 

รศ. นพ. วิปร  วิประกษิต
ได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น	ของสภาวิจัยแห่งชาต	ิประจำาปี	2558	จากผลงานวิจัยเรื่อง	

“การค้นพบโรคโลหิตจางทางพันธุกรรมชนิดใหม่ในโลกจากการกลายพันธ์ของยีน	เคเอฟแอล	1”	
(Mutations	in	Kuppel-like	Factor	1	(KLF1)	Case	-	A	Novel	Form	of	Transfusion-Dependent	Hereditary	Hemolytic	Anemia)
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รศ. พญ. บุญสม  ชัยมงคล
ได้รับแต่งตั้งเป็นศาสตราจารย์คลินิค	จากสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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การประชุมวิชาการกลางปี ครั้งที่ 47 สมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย

เรื่อง “Managing Difficult Cases in Hematology”

วันที่ 5-6 พฤศจิกายน 2558
ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ จังหวัดอุบลราชธาน ี
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 “รู้จัก รู้ทัน ป้องกัน ธาลัสซีเมีย”
โดยสมาคมโลหิตวิทยาฯ ร่วมกับ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี

ณ ห้องประชุมชั้น 6 อาคาร 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ
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11th Refresher Course for Hematologists 
ณ โรงแรมแกรนด์แปซิฟิก ซอฟเฟอริน รีสอร์ทแอนด์สปา ชะอำา จังหวัดเพชรบุรี
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 งานคืนสู่เหย้าชาวโลหิตวิทยา
วันเสาร์ที่ 16 มกราคม 2559

ณ โรงแรมแกรนด์แปซิฟิก ซอฟเฟอริน รีสอร์ทแอนด์สปา ชะอำา จังหวัดเพชรบุรี
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อ�ทิตย์ที่ 13 มีน�คม 2559 จันทร์ที่ 14 มีน�คม 2559 

08.00 น. Symposium I :  
 Bleeding & Thrombosis 
	 		 •	พญ.	นงนุช	 	 สิระชัยนันท์	
	 		 •	นพ.	ธีระ		 	 ฤชุตระกูล			
	 		 •	นพ.	พันธุ์เทพ			 อังชัยสุขศิร	ิ

09.30 น.	 Exhibition/Poster	Viewing	/	Coffee	Break	
 
10.00 น. ป�ฐกถ� สุภ� ณ นคร : 
	 Haemovigilance	and	Transfusion	Safety	
	 		 •	ศ. เกียรติคุณ	พญ. พิมล		เชี่ยวศิลป	์

10.45 น.	 -	แถลงผลงานประจำาป	ี	
		 -	ประกาศรายชื่อ	กรรมการบริหารชุดใหม	่
	 -	พิธีแสดงความยินดีแด่ผู้สำาเร็จการฝึกอบรม			
	 		และสอบเพื่อวุฒิบัตร/อนุมัติบัตรฯ	

12.00 น.	 Luncheon	Symposium	III:	Sanofi	Aventis	

13.00 น.	 Luncheon	Symposium	IV:		Sanofi	Aventis	
 
14.00 น. Symposium II : 
 Updates in Diagnosis and Prevention  
 of Transfusion Reactions 
	 		 •	นพ. พลภัทร		 โรจน์นครินทร์	
	 		 •	พญ. ปาริชาติ		เพิ่มพิกุล	

15.00 น.	 Exhibition	/	Poster	Viewing	/	Coffee	Break	
 
15.30 น. Controversy I : 
  Maintenance Therapy Post-Autologous
 Stem Cell Transplantation in MM 
		 Pros.		นพ. วิเชียร		มงคลศรีตระกูล	
		 Cons.		นพ. ธัญญพงษ	์	ณ	นคร	

16.10 น. Dinner	Symposium	II	:	Novartis

ก�รประชุมวิช�ก�รประจำ�ปี ครั้งที่ 48 สม�คมโลหิตวิทย�แห่งประเทศไทย 
“Blood Disorders : Quest for Cure” 

วันที่13-16 มีน�คม 2559 ณ โรงแรมเซ็นท�ร�แกรนด์ แอนด์บ�งกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์

08.20 น.	 นายกสมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย			
											กล่าวเปิดงาน	
 Basic Science and Clinical Applications 

08.30 น.  Iron	Homeostasis		
	 	 •	นพ. ภัทรบุตร		 มาศรัตน	
 
09.10 น. 	 Transplantation	Immunology	
	 	 •	นพ. สุรเดช	 หงส์อิง	

09.50 น. Exhibition/Poster	Viewing/Coffee	Break	
 
10.20 น. 	 Tumor	Immunology	
	 	 •	นพ. ต้นตนัย		 นำาเบญจพล	

 
11.00 น.  Histiocyte	&	Its	Disorders	
	 	 •	นพ. ปัญญา	 เสกสรรค	์	

11.40 น.	 Luncheon	Symposium	I	:	Novartis	

12.40 น.	 Luncheon	Symposium	II	:	Roche	
 
13.40 น. 	 Lymphomatogenesis	
	 	 •	พญ. พรรณี		 ประดิษฐ์สุขถาวร	
 
14.20 น.	 Coagulation	&	Inflammation	
	 	 •	นพ. นภชาญ		 เอื้อประเสริฐ	

15.00 น.	 Exhibition/Poster	Viewing/Coffee	Break	
 
15.30 น.	 Molecular	Biology	of	MPN	
	 	 •	นพ. เอกรัฐ		 รัฐฤทธิ์ธำารง	

16.10 น. Dinner	Symposium	I	:	Novartis
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ก�รประชุมวิช�ก�รประจำ�ปี ครั้งที่ 48 สม�คมโลหิตวิทย�แห่งประเทศไทย 
“Blood Disorders : Quest for Cure” 

วันที่13-16 มีน�คม 2559 ณ โรงแรมเซ็นท�ร�แกรนด์ แอนด์บ�งกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์

พุธที่ 16 มีน�คม 2559 

08.00 น.	 Symposium III :  
 Recent Advances in Leukemia 
	 	 •	นพ. ชินดล		 วาณิชพงษ์พันธุ์	
	 	 •	พญ. กลีบสไบ	สรรพกิจ		
	 	 •	พญ. พิมพ์ใจ		นิภารักษ	์

09.30 น. Palliative Care in Hematology :  
 Where should we go? 
	 	 •	พญ. ธีรยา		 พัววิไล	
	 	 •	พญ. ณัศวีร์		 วัฒนา	
	 	 •	พญ. นวพร		 ตันศิริ	

10.00 น.	 Exhibition/Poster	Viewing	/	Coffee	Break	
 
10.30 น. Simultaneous Oral Session I :  
											Resident/Fellow	(at	World	Ballroom	AB)	
10.30 น. Simultaneous Oral Session II : 
	 Member/Non-Member	(at	Lotus	13)	
10.30 น.	 Simultaneous Oral Session III : 
	 Member/Non-Member	(at	Lotus	14)				

         

12.00 น.	 Luncheon	Symposium	V	:	Sysmex	
13.00 น.	 Luncheon	Symposium	VI	:	Janssen	
 
14.00 น. Controversy II :  
 Tyrosine Kinase Inhibitor VS 
 Allogeneic SCT in Philadelphia  
 Chromosome Positive ALL 
	 Pros.	นพ. สามารถ		 ภคกษมา	
		 Cons	นพ. บุญชู		 พงศ์ธนากุล	

15.00 น.	 Exhibition/Poster	Viewing/Coffee	Break	
15.30 น. Symposium IV : Lymphoma 
 	 •	นพ. ธานินทร	์อินทรกำาธรชัย	
	 	 •	พญ. ลลิตา		 นรเศรษฐ์ธาดา	
	 	 •	นพ. ธวัชชัย		สุวรรณบรรณ	
	 	 •	นพ. อุดมศักดิ	์บุญวรเศรษฐ์	
	 	 •	พญ. พรรณี		ประดิษฐ์สุขถาวร	
	 	 •	นพ. ธัญญพงษ์	ณ	นคร	

17.00 น.	 Dinner	Symposium	III	:	Amgen	

08.30 น. Symposium V :  
 Myelodysplatic Syndromes &  
 Myeloproliferative Neoplasms 
	 	 •	นพ. พงษ์เทพ  วิบูลย์จันทร	์
	 	 •	พญ. จันทนา	 	 ผลประเสริฐ	
	 	 •	นพ. เอกพันธ์		 ครุพงศ์	

10.00 น.	 Exhibition/Poster	Viewing/Coffee	Break	
 
10.30 -
12.00 น. Presidential Symposium
															 	•	Hematologic	Malignancies:	
	 	 		 Quest for Cure 
    Susanne Saussele	(Germany)
	 	 	•	Next	Generation	Hematology																																											
	 	 		 นพ.	วิปร	วิประกษิต

12.00 น.	 Luncheon	Symposium	VII	:	BMS	
13.00 น.	 Luncheon	Symposium	VIII	:	Janssen	
 
14.00 น. Cass Discussion 
		 Children	Case	
	 	 •	นพ. รุ่งโรจณ	์เนตรศิรินิลกุล	
	 	 •	นพ. ชาญชัย		ไตรวารี	
	 Adult	Case	
	 	 •	นพ. วศิเทพ		ลิ้มวรพิทักษ์	
	 	 •	พญ. กาญจนา	จันทร์สูง	

15.30 น. 	 -	ประกาศผลการประกวดงานวิจัย					
												 Resident/Fellow	ประจำาปี	2559	
	 -	ปิดการประชุมวิชาการ	

อังค�รที่ 15 มีน�คม 2559 
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