
http://www.tsh.or.thฉบับที่ 2/2557

สมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย ส�านักเลขาธิการ อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี ชั้น 10 เลขที่ 2 ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่
แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 โทร. 0-2716-5977-8 โทรสาร 0-2716-5978 E-mail : TSHbulletin@Gmail.com

������ 131057.indd   1 14/10/2557   11:10:22



         สวัสดีครับ

	 ในโอกาสแรก	ขอแสดงความยินดีที่	อาจารย์วันชัย	วนะชิวนาวินได้รับการเลือกตั้งให้ด�ารงต�าแหน่ง”นายกสมาคมโลหิต
วิทยา”อีกครั้งหนึ่งเพื่อสานต่องานนโยบายของคณะครรมการบริหาร	สลท.ให้มีความต่อเนื่องและบรรลุเป้าหมายที่วางไว้เมื่อ
สองปีก่อนอย่างสมบูรณ์		
	 วารสารฉบับน้ีได้มีการเปลี่ยนรูปเล่มตามค�าแนะน�าของสมาชิกให้มีรูปแบบกระทัดรัดพกพาสะดวกมากขึ้นหวังว่าคงเป็น
ที่พอใจของพวกเรานะครับ	 เน้ือหาในเล่มนอกจากองค์ประกอบของคณะกรรมการบริหาร	 สลท.ชุดใหม่และแนะน�าสมาชิก
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคโลหิตวิทยารุ่นใหม่ล่าสุด	รวมถึง	รายละเอียดการประชุม	AFH	2014		ในเดือนตุลาคมแล้ว	ก็จะเน้น
ภาพกิจกรรมตลอดปีที่ผ่านมาตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์	รวมถึงพิธีแสดงความยินดีกับผู้ส�าเร็จการฝึกอบรมและสอบเพื่อวุฒิบัตร
และอนุบัตรบัตรสาขาอายุรศาสตร์โรคเลือดและสาขาโลหิตวิทยาและมะเร็งวิทยาในเด็กที่จบการศึกษาในปีนี้	 ขอให้ทุกท่านมี
ความสุขในการท�างานเพื่อผู้ป่วยโรคเลือดซึ่งเป็นความรับผิดชอบอันยิ่งใหญ่ของเราทุกคน
	 ขอแสดงมุฑิตาจิตแด่	 อาจารย์ ปัญญา เสกสรรค์ รองประธานวิชาการ	 และ	 ประธานชมรมโรคมะเร็งในเด็ก	 และ 
อาจารย์ อ้อยทิพย์ ณ ถลาง ปฏิคมในโอกาสเกษียณอายุราชการ	ท่านทั้งสองได้ทุ่มเทเสียสละท�างานเพื่อสมาคมของเรา
อย่างทุ่มเทต่อเน่ืองตลอดมานับสบิปี	และขอแสดงความยนิดีที	่อาจารย์ พลภัทร โรจน์นครนิทร์ เลขาธกิารสมาคม	นอกจาก
จะได้รับต�าแหน่งศาสตราจาร์ย	 ในปีนี้แล้ว	ยังได้รับรางวัลอาจารย์ดีเด่นด้านการเรียนการสอนของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
อาจารย์ สุรเดช หงส์อิง ได้รับต�าแหน่งศาสตร์จารย์	และได้รับพระราชทานรางวัลมหิดล	สาขาการวิจัย	ประจ�าปีนี้	อีกท่าน
คือ	อาจารย์ อ้อยทิพย์ ณ ถลาง ศาสตราจารย์ท่านใหม่	และได้รับรางวัลผู้เสนอผลงานวิจัยดีเด่น	ของ	Supra	Cluster	
ด้านสุขภาพ	จากส�านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา	ประจ�าปี	พ.ศ.	2557
	 เราทั้งประเทศได้ผ่านช่วงเวลาที่ไม่ปกติในทางการเมืองเป็นเวลาเกือบทั้งปีมาแล้ว		บัดนี้น่าที่จะเป็นเวลาที่ช่วยกันสร้าง
ความปรองดองสมานแผลแห่งความแตกแยกและร่วมกันปฏิรูปประเทศชาติครั้งนื้	ทั้งนี้จะมีความยั่งยืนคงต้องเริ่มที่วีธีคิดของ
เราทุกคน	ส่วนในรูปธรรมคงต้องรอให้ผุ้บริหารประเทศท�าหน้าที่ของท่านไปนะครับ
	 สิ่งส�าคัญที่สุดที่พวกเราชาวไทยปลาบปลื้มปิติและมีความสุขมากที่สุดในชีวิตก็คือการได้ทราบว่าพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยูหั่วและสมเด็จพระราชนีิฯทรงมพีระพลานามยัแขง็แรงเสด็จกลบัประทบัทีพ่ระราชวงัไกลกังวลอีกครัง้	ขอให้พวกเรา
ช าวสลท.ร่วมอธิษฐานขอพรให้ทั้งสองพระองค์ทรงมีพระสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง	 ทรงพระเจริญเป็นมิ่งขวัญคุ้มเกล้าของ 
คนไทยทั้งชาติตลอดไป

รองศาตราจารย์ พลโท ไตรโรจน์ ครุธเวโช
บรรณาธิการจุลสาร สลท.
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 สวัสดีท่านสมาชิก

	 สมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทยทุกท่าน	หลังจากการประชุมวิชาการประจ�าปีของสมาคมฯ	ครั้งที่	45	ในหัวข้อหลัก	
“Hematology	:	Meeting	the	Needs	of	Changing	world”	ระหว่างวันที่	16-19	มีนาคม	2557	ได้มีการเข้ารับหน้าที่
ของกรรมการบริหารสมาคมชุดใหม่	คือชุดที่	18	ดังรายชื่อและต�าแหน่งหน้าที่ซึ่งได้แจ้งไว้ในจุลสารฉบับนี้	ทั้งนี้กรรมการบริ
หารฯ	ได้ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนและก�าหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจของสมาคมฯ	โดยยืนยันการด�าเนินการสนับสนุน
ใ ห้ประเทศไทยเป็นผู้น�าทางโลหิตวิทยาในเอเชีย	 โดยเฉพาะด้านวิจัยและวิชาการ	 การช้ีน�าสังคม	 ตลอดจนการธ�ารงไว้ซ่ึง
มาตรฐานแห่งวชิาชพี	และความเป็นสากล	ทัง้น้ีสมาคมฯ	จะสนับสนุนการสร้างและเผยแพร่ผลงานวจิยัและวชิาการของแพทย์
ประจ�าบ้านและสมาชกิสมาคมอย่างต่อเน่ืองและมากขึน้	ตลอดจนสนับสนุนการไปเสนอผลงานดังกล่าวยงัต่างประเทศ	นอกจาก
น้ีจะเริม่ด�าเนินการสนับสนุนการลงทะเบยีนเพือ่สร้างฐานข้อมลูผู้ป่วยในกลุม่โรคต่างๆ	ทางโลหติวทิยาเพือ่เป็นฐานส�าหรบัการ
วิจัยต่อไป
	 การจัดประชุมวิชาการของสมาคมฯ	 ที่ผ่านมา	 ได้แก่	 การประชุมวิชาการประจ�าปี	 ครั้งที่	 45	 การจัด	 3rd	 TSH	
International	Symposium	ในหัวข้อ	“Lymphomas	:	East	Meets	West”	ในวนัที	่2-4	พฤษภาคม	2557	การจดัอบรม
วิชาการ	 Practical	 Point	 in	 Palliative	 Care	 for	 Hematologic	 Patients	 ในวันท่ี	 7-8	 กุมภาพันธ์	 2557	 
การจะจดั	8th	Educational	Course	for	Hematology	Trainees	ในวนัที	่26-27	กรกฎาคม	2557	รวมทัง้การจัดประชุม
วชิาการโลหติวทิยาสัญจร	Hematology	 for	Nonhematologists	 ทีร่่วมกับการให้ความรูแ้ก่ประชาชนท่ีจงัหวดัล�าปาง	ในวนัที	่
22	สงิหาคม	2557	ซึง่ทกุการประชุมได้รับการต้อนรับและประสบผลส�าเร็จเป็นอย่างดี
	 ตั้งแต่เดือนตุลาคม	 2557	 เป็นต้นไป	ทางสมาคมฯ	 ได้รับเกียรติในการด�าเนินการจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติที่
ส�าคัญ	2	รายการ	คือ	3rd	ASEAN	Federation	of	Hematology	Congress	(AFH)	ระหว่างวันที่	23-25	ตุลาคม	2557	
ที่โรงแรมเซ็นทารา	แกรนด์	เซ็นทรัลเวิลด์	ดังรายละเอียดที่ปรากฏในจุลสารฉบับนี้	และการประชุม	2015	Highlights	of	
ASH	in	Asia	ระหว่างวันที่	28	กุมภาพันธ์	–	1	มีนาคม	2558	ซึ่งการประชุมรายการหลังนี้จะเป็นการน�าประเด็นโดย
เฉพาะด้านความก้าวหน้าล่าสุดในด้านการวิจัยทางโลหิตวิทยา	ตลอดจนการน�าไปประยุกต์ใช้ในการดูแลรักษาที่ทันสมัย	โดย
วิทยากรจาก	American	Society	of	Hematology	(ASH)	และเป็นหัวข้อจากการประชุมประจ�าปีของ	ASH	ล่าสุดมาน�า
เสนอ	ซึ่งการประชุมทั้ง	2	รายการนี้เป็นการประชุมที่สมาชิกของสมาคมฯ	ไม่ควรพลาด
	 ขอขอบคุณสมาชิกของสมาคมฯ	 ทุกท่านที่สนับสนุนการด�าเนินงานของสมาคมฯ	 และขออวยพรให้ทุกท่านประสบแต่ 
ความสุข	สวัสดีในการท�างานและการด�ารงชีวิต	และพบกันอีกในจุลสารฉบับต่อไป

ศาสตราจารย์ นายแพทย์วันชัย วนะชิวนาวิน     
นายกสมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย
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 สวสัดคีรับ พีน้่องชาวโลหติวทิยาทกุท่าน	
ก่อนอืน่ขอประชาสมัพนัธ์ว่าวนัท่ี	13	ตุลาคม	ของ

ทกุปี	 ได้รบัการเลอืกเป็น	 วนัหลอดเลอืดอุดตันโลก	 (World	 Thrombosis	 Day)	 
ซ่ึงจะเน้นในด้านลิ่มเลือดอุดหลอดเลือดด�า	 (Venous	 thromboembolism)	 เป็น 
หลกั	 เน่ืองจากวนัน้ี	 เป็นวนัคล้ายวนัเกิดของ	Rudolf	Virchow	(1821-1902)	นาย
แพทย์ชาวเยอรมนัซ่ึงถือเป็นบดิาของโรคน้ี	 ทางสมาคมโลหิตวทิยาแห่งประเทศไทยจงึมี
ด�ารใินการเผยแพร่ความรูเ้กีย่วกับโรคน้ี	เน่ืองจากภาวะลิม่เลอืดอดุหลอดเลอืดด�าเป็นสาเหตุ
การตายทีส่�าคญัและสามารถป้องกันได้	แต่ท้ังแพทย์และประชาชนทัว่ไปยงัมคีวามรูเ้ก่ียว
กับโรคน้ีน้อยกว่าท่ีควร	 จงึขอประชาสมัพนัธ์ให้สมาชกิโลหติแพทย์ซ่ึงเชีย่วชาญโรคน้ี
โดยตรงช่วยกันให้ความรูแ้ก่แพทย์แขนงอืน่ๆรวมท้ังผู้ป่วยให้ตระหนักถึงภาวะน้ี	เพือ่ร่วม
กันหาแนวทางป้องกันและการวนิิจฉยัต้ังแต่มอีาการเริม่แรก	จากวสิยัทัศน์ของสมาคมโลหติ

วันหลอดเลือดอุดตันโลก

www.worldthrombosisday.org

13 ตุลาคม

วทิยาท่ีจะก้าวไปสูค่วามเป็นนานาชาติ	 สมาคมฯจงึได้มแีผนการจดัการประชุมนานาชาติต่อไปอกี	 คอื	 Asean	 Federation	 of	
Hematology	(AFH)	ครัง้ที	่3	ในวนัที	่23-25	ตุลาคม	2557	และ	Highlights	of	ASH	(HOA)	in	Asia	ในวนัที	่28	กุมภาพนัธ์
และ	1	มนีาคม	2558	ทัง้สองงานจะจดัท่ี	Centala	Grand	Convention	Center	โดยมกีารเชญิผู้บรรยายระดับโลกมามากมาย	
ท่านสามารถหารายละเอยีดและติดตามความคบืหน้าได้จาก	website	ของสมาคมฯ	
	 นอกจากน้ีทางสมาคมฯ	 ให้ความส�าคัญกับการให้ความรู้ด้านโลหิตวิทยา	 โดยจัดกิจกรรมที่แตกต่างกันส�าหรับกลุ่มเป้า
หมายแต่ละกลุม่	เน่ืองจากมเีน้ือหาแตกต่างกันมาก	เช่น	งานโลหติวทิยาพบประชาชนส�าหรบัประชาชนทัว่ไป	งานโลหติวทิยา
สัญจรส�าหรับแพทย์ในภูมิภาคที่ไม่ใช่โลหิตแพทย์	งาน	Educational	course	ส�าหรับแพทย์ประจ�าบ้านโลหิตวิทยา	และ	งาน	
Refresher	course	ส�าหรับโลหิตแพทย์	ทั้ง	4	งานนี้สมาคมฯเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทั้งหมดโดยไม่คิดค่าลงทะเบียนและมีการ
ระบกุลุม่เป้าหมายท่ีชดัเจน	ส่วนงานอ่ืนๆได้เปิดกว้างส�าหรบัผู้สนใจทกุท่าน	ช่วงทีผ่่านมาสมาคมฯได้จดั	Workshop:	Practical	
Point	in	Palliative	Care	for	Hematologic	Patients	วันที่	7-8	กุมภาพันธ์	2557	ณ	โรงแรมโกลเด้น	ทิวลิป	และงาน
ประชุม	8th		Educational	Course	for	Hematology	Trainees	วันที่		26-27	กรกฎาคม	2557	ณ	โรงแรมแคนทารี	
จงัหวดัพระนครศรอียธุยา	โดยทางสมาคมฯได้เรยีนเชญิวทิยากรผู้ทรงคุณวฒิุมาเป็นผู้บรรยายขณะเยีย่มชมสถานทีส่�าคัญทาง
ประวัติศาสตร์ต่างๆ	ในจังหวัดอยุธยาด้วย	
	 สดุท้ายน้ี	ขอประชาสมัพนัธ์ว่า	ทางสมาคมฯได้มกีารให้ทนุวจิยัแก่สมาชกิหลายประเภทส�าหรบัสมาชกิสมาคมโลหติวทิยาแห่ง
ประเทศไทย	และกรรมการบรหิารชดุใหม่ได้อนุมติัเพิม่ทนุวจิยัให้มากขึน้กว่าเดิม	แต่ปัจจบุนัยงัมผู้ีขอทนุวจิยัเหล่าน้ีไม่มากนัก	จงึขอ
เชญิชวนให้นักวจิยัทัง้หลายมาขอทนุเหล่าน้ี	 โดยดูรายละเอยีดและกรอกใบสมคัรได้จากท้ายเล่มวารสารโลหติวทิยาและเวชศาสตร์
บรกิารโลหติเล่มล่าสดุได้ท้ังฉบบัจรงิหรอืวารสารฉบบัทีด่าวน์โลดได้จากเวบไซท์ของสมาคม	(http://www.tsh.or.th/journal1.php)

ศาสตราจารย์ นายแพทย์พลภัทร โรจน์นครินทร์
เลขาธิการสมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย  
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