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 จุลสารรับลมหนาวฉบับนี้… ขอแสดงความยินดีอย่างยิ่งกับว่าที่นายกสมาคมโลหิตวิทยาท่านใหม่ “พลโท
นายแพทย์วิชัย ประยูรวิวัฒน์” ที่จะเข้ารับหน้าที่ในช่วงต้นของปี 2559 ที่จะมาถึง อาจารย์วิชัย ได้ทุ่มเททำางานให้กับ สลท.
ของเรามานานในตำาแหน่งสำาคัญๆ หลายตำาแหน่งตั้งแต่ยังเป็น young hematologist เป็นผู้หนึ่งที่ทำาให้เกิดความเจริญ
ก้าวหน้าของสมาคมจนถึงปัจจุบัน เชื่อมั่นได้ว่า ในวาระ 2 ปีอนาคตข้างหน้า อาจารย์วิชัยฯ จะเป็นผู้นำาที่ทำาให้บทบาทของ 
สลท. มีความเป็นปึกแผ่น รุ่งเรือง ทั้งงานทางวิชาการ การรักษาพยาบาล และการวิจัย ทั้งระดับประเทศและนานาชาติ 
อย่างแน่นอน…พวกเราช่วยกันให้กำาลังใจครับ 
 ในช่วงเวลาที่ผ่านไปอย่างรวดเร็วจนอีก 2 เดือนจะขึ้นปีใหม่อีกแล้ว… สลท. ได้มีกิจกรรมทางวิชาการให้กับสมาชิก
อย่างมากมาย ทั้งประชุมวิชาการประจำาปี และการประชุมนานาชาติ Palliative care ที่กรุงเทพฯ งานโลหิตวิทยาสัญจรที่
พิษณุโลก งานประชุม educational course ให้ความรู้กับแพทย์ประจำาบ้านที่ชลบุรี งานเผยแพร่ความรู้สู่ประชาชน 2 ครั้งที่ 
กรุงเทพฯ และ พิษณุโลก สุดท้ายคือ การประชุมวิชาการกลางปีครั้งที่ 47 ที่จังหวัดอุบลราชธานี ประกอบกับการทัศนศึกษา
ประเทศลาวตอนใต้ ในต้นเดือนพฤศจิกายนน้ี ผู้ท่ีไปร่วมประชุมคงอ่ิมเอมท้ังความรู้และการได้แลกเปล่ียนประสบการณ์
ร่วมกันนะครับ  
 ขอแสดงความยนิดกีบั… “อาจารยก์ววิณัณ ์วรีกลุ” อาจารยด์เีดน่ทางคลนิกิประจำาป ีพ.ศ. 2557 จากสภาอาจารยศ์ริริาช...
“อาจารยส์รอ้ยสอางค ์พกิลุสด” แพทยอ์าวโุสดเีดน่ จากราชวทิยาลยัพยาธแิพทยฯ์…“อาจารยอ์อ้ยทพิย ์ณ ถลาง” ศาสตราจารยพ์เิศษ 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ลา่สดุในเดอืนตลุาคมนี ้“อาจารยว์ชิยั ประยรูววิฒัน”์  ไดร้บัพระราชทานยศพลโท ผูท้รงคณุวฒุกิองทพับก... 
“อาจารย์กิตติ ต่อจรัส” รองผู้อำานวยการวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้าฝ่ายบริหาร… “อาจารย์รชต ลำากูล” ผู้อำานวย
การกองพยาธิวิทยา โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า    
 และตามที่ได้เรียนให้ทราบแล้วว่า จุลสารเล่มนี้หน้าปกจะเป็นภาพของ “อาจารย์อนงค์ เพียรกิจกรรม” บรมครูโลหิต
วทิยาอกีทา่นหนึง่ทีพ่วกเราระลกึถงึพระคณุของทา่นตลอดมา ในโอกาสมงคลวาร อายคุรบ 80 ปใีนปนีี…้ สมาชกิ สลท. ทกุคน
ขอกราบสิง่ศกัดิส์ทิธิท์ัง้ปวงไดโ้ปรดดลบนัดาลประทานพรใหท้า่นมสีขุภาพแขง็แรง เปน็รม่โพธิข์องพวกเราตราบนานเทา่นาน 
 ท้ายนี้ ขอให้พวกเรามีความสุขกับบรรยากาศที่น่าจะสดชื่นเย็นสบายในช่วงท้ายของปีทุกคนนะครับ 

  สวัสดีครับ

รองศ�สตร�จ�รย์ พลโท น�ยแพทย์ไตรโรจน์ ครุธเวโช  
บรรณ�ธิก�รจุลส�ร สลท.

   บรรณ�ธิก�รแถลง



การสอนและการอบรมแพทย์เฉพาะทางโลหิตวิทยาของประเทศ อาจารย์มีบทบาทสำาคัญในการผลักดันให้หลักสูตรการอบรมแพทย์
ประจำาบา้นโลหติวทิยาเปน็สาขาสง่เสรมิพเิศษ เปดิโอกาสใหม้ผีูเ้ขา้รบัการฝกึอบรมและจบเปน็แพทยผ์ูเ้ชีย่วชาญทางโลหติวทิยาเพิม่มากขึน้ จวบจน
ปจัจบุนั อาจารยท์ุม่เทใหก้บัการเรยีนการสอนดา้นโลหติวทิยา เปน็แบบอยา่งทีด่สีำาหรบัลกูศษิยเ์สมอมา ในดา้นการดแูลผูป้ว่ยทีม่ปีญัหาทางโลหติ
วิทยา โดยประยุกต์ทักษะทาง clinical hematology และ cell morphology ซึ่งเป็นรากฐานสำาคัญของวิชาโลหิตวิทยาที่อาจารย์มีความเชี่ยวชาญ
เป็นอย่างมาก อาจารย์มีบทบาทสำาคัญในการดำาเนินงานของสมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทยตั้งแต่ยุคต้นๆ จนมีความเข้มแข็งในปัจจุบัน ใน
การนีท้างสมาคมฯ ขอรว่มแสดงมุทติาจิตแด่ทา่นอาจารย์โดยบทความประวตัิและเกยีรติคุณของทา่นอาจารยท์ีเ่ขียนโดยลกูศิษย์ในจลุสารฉบบันี ้
 ในปี พ.ศ. 2558 นี้ โดยสมาคมฯ ได้ดำาเนินงานตามวิสัยทัศน์และพันธกิจอย่างต่อเนื่อง หลังจากที่สมาคมฯได้จัดประชุมวิชาการประจำาปี 
ครั้งที่ 46 ในหัวข้อ “Hematology and Beyond : Toward a Healthier World” วันที่ 3-5 พฤษภาคม 2558 โดยจัดต่อเนื่องกับการจัดประชุม
วิชาการนานาชาติ 4th TSH International Symposium ในหัวข้อ “Palliative Care: Wisdom of the East” ในวันที่ 2-3 พฤษภาคม 2558 ทาง
สมาคมได้มีการจัดกิจกรรมทางวิชาการอีกหลายรายการ ได้แก่ การจัด 9th Education Course for Hematology Trainees ที่โรงแรมบางแสน
เฮอริเทจ จังหวัดชลบุรี มีผู้เข้าร่วมประชุม 87 คน และในวันที่ 28 สิงหาคม 2558 ได้จัดประชุมวิชาการโลหิตวิทยาสัญจร ครั้งที่ 11 สำาหรับ
แพทย์เวชปฏิบัติโดยเฉพาะจากโรงพยาบาลทางภาคเหนือของประเทศ ที่โรงพยาบาลพุทธชินราช จังหวัดพิษณุโลก มีผู้เข้าร่วมประชุม 333 คน 
โดยการประชุมวิชาการฯ ในครั้งนี้ได้จัดร่วมกับการให้ความรู้แก่ประชาชนในหัวข้อ “รู้จัก รู้ทัน เข้าใจ ฮีโมฟีเลีย” ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้ป่วย
และญาติ ตลอดจนประชาชนที่สนใจเป็นอย่างดี และสมาคมฯ จะจัดการประชุมวิชาการกลางปี พ.ศ. 2558 นี้ ในหัวข้อ “Managing Difficult 
Cases in Hematology” ระหว่างวันที่ 5-6 พฤศจิกายน 2558 ที่จังหวัดอุบลราชธานี และเช่นเดียวกับการประชุมวิชาการทุกครั้งที่ผ่านมา ทาง
สมาคมฯ หวังว่าสมาชิกและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านจะได้รับประโยชน์จากการประชุมวิชาการในครั้งนี้ โดยนำาองค์ความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ใน
การดแูลรกัษาผูป้ว่ยได้เปน็อย่างดี โดยการประชมุครัง้นีจ้ะมกีารจัดกจิกรรมใหค้วามรูแ้กป่ระชาชนในหวัข้อ “รูจ้ัก รูท้นั ป้องกนัธาลัสซีเมีย” รว่ม
ไปด้วย
 สมาคมฯ ได้รับทราบข่าวที่น่ายินดีเกี่ยวกับวารสารของสมาคมฯ กล่าวคือวารสารโลหิตวิทยาและเวชศาสตร์บริการโลหิต (Journal of 
Hematology and Transfusion Medicine) ไดผ้า่นการรบัรองคณุภาพจากศนูยด์ชันกีารอา้งองิวารสารไทย (TCI) ใหอ้ยูใ่นกลุม่ทีด่ทีีส่ดุ (กลุม่ที ่1)
ในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นอกจากนี้ยังได้รับการคัดเลือกให้เข้าฐานข้อมูล ASEAN Citation Index (ACI) เมื่อวันที่ 10 กันยายน 
2558 ทั้งนี้ความสำาเร็จดังกล่าวถือเป็นหลักชัยและความก้าวหน้าที่สำาคัญของวารสารของสมาคมฯ และนับเป็นผลงานของบรรณาธิการและ
กองบรรณาธกิารตัง้แตช่ดุตน้ๆ จวบจนชดุปจัจบุนั โดยผลสมัฤทธิด์งักลา่วจะเปน็ประโยชนเ์ปน็อยา่งยิง่ตอ่ผูน้พินธท์ีส่ง่ผลงานมาตพีมิพใ์นวารสารฯ 
จึงขอเชิญชวนให้สมาชิกสมาคมฯ และชาวโลหิตวิทยาส่งผลงานมาตีพิมพ์ในวารสารฯ ให้มากขึ้น ตลอดจนพิจารณาอ้างอิงผลงานที่ตีพิมพ์ใน
วารสารฯ ด้วย ซึ่งจะทำาให้วารสารของสมาคมฯ ประสบความสำาเร็จยิ่ง ๆ  ขึ้นไป
 ในเดือนกันยายน-ตุลาคม 2558 นี้ สมาคมฯ ได้กำาหนดการเลือกตั้งนายกสมาคมฯ สำาหรับวาระปี พ.ศ. 2559-2561 ปรากฎว่ามีผู้สมัคร
เพียง 1 ท่าน คือ รศ.พลโท นายแพทย์วิชัย ประยูรวิวัฒน์ ซ่ึงตามกฎของสมาคมฯ เมื่อมีผู้สมัครเพียงท่านเดียว ให้ถือว่าท่านนั้นดำารงตำาแหน่ง
นายกสมาคมฯ ไดโ้ดยไมต่อ้งจดัใหม้กีารลงคะแนนเสยีง จงึขอแสดงความยนิดกีบัอาจารยว์ชิยั สำาหรบัการดำารงตำาแหนง่นายกสมาคมโลหติวทิยา
แห่งประเทศไทย วาระการบริหารปี 2559-2561 มา ณ ที่นี้

 ขอขอบคุณสมาชิกของสมาคมฯ ทุกท่านที่สนับสนุนการดำาเนินงานของสมาคมฯ ด้วยดีเสมอมา และพบกันอีกในจุลสารฉบับต่อไป                                                                                 
                                                                                 

สารจาก
นายกสมาคม

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

ส�รจ�กน�ยกสม�คม
โลหิตวิทย�แห่งประเทศไทย

 ขอสวัสดีชาวสมาคมโลหิตวิทยาทุกท่าน ในเดือนเมษายน 2558 นี้ เป็นมงคลวารอายุครบ 80 ปี 
ของศาสตราจารยเ์กยีรตคิณุ แพทยห์ญงิอนงค ์เพยีรกจิกรรม ซึง่อาจารยน์บัเปน็ปรมาจารยแ์ละปชูนยีบคุคล
ทางโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย ที่ได้บุกเบิกงานด้านโลหิตวิทยาในทุกด้าน รวมทั้งด้านการเรียน



เพียรกิจกรรม มีอายุครบ 80 ปี คุณความดีอันยิ่งใหญ่ของท่านต่อวงการโลหิตวิทยา คือการที่ท่านเป็นบุคคลสำาคัญท่านหนึ่งที่ได้ผลักดันให้เกิดหลักสูตร

ฝึกอบรมแพทย์ประจำาบ้านโลหิตวิทยา ซึ่งเป็นสาขาส่งเสริมพิเศษขึ้นในประเทศไทยเป็นครั้งแรก ทำาให้โลหิตแพทย์ซึ่งแต่เดิมขาดแคลนอย่างมาก ปัจจุบัน

มีผู้จบการฝึกอบรมทางโลหิตวิทยาจำานวนมากกระจายไปทำางานทั่วประเทศไทย ช่วยยกระดับการรักษาพยาบาลโรคนี้และเกิดเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง

แก่ผู้ป่วยในระดับชาติ และทำาให้สมาคมโลหิตวิทยาของเรามีการเติบโตพัฒนาอย่างมากได้ถึงจุดนี้ ตลอดเวลาที่ท่านทำางานที่คณะแพทยศาสตร์ ศิริราช

พยาบาล ท่านได้อุทิศตนเป็นครูแพทย์ที่ดีเด่น โดยไม่เคยทำาคลินิกหรือทำางานเอกชน อาจารย์ทุ่มเทในด้านการสอน โดยเฉพาะการดู cell morphology 

ซึง่เปน็แกน่สำาคญัของการวนิจิฉยัโรคทางโลหติวทิยา ในชว่งทีผ่มยงัเปน็แพทยป์ระจำาบา้นและไป elective ทีศ่ริริาชนัน้ อาจารยท์า่นจะสอนแพทยป์ระจำาบา้น

จนถึงเวลาค่ำา ซึ่งนอกจากอาจารย์จะสอนดู slide ที่มีปัญหาแล้ว อาจารย์ยังช่วยประกอบอาหารให้พวกเรารับประทานเป็นมื้อเย็นด้วย นอกจากนี้อาจารย์

ยงัจดัการอบรมระยะสัน้เพือ่ใหค้วามรูท้างโลหติวทิยาแกผู่ท้ีไ่มใ่ชโ่ลหติแพทยด์ว้ย โดยทา่นไดเ้ตรยีม slide ดว้ยตนเองเพือ่แจกผูเ้ขา้รว่มอบรมดว้ยเปน็การ

เผยแพร่ความรู้โลหิตวิทยาให้กว้างขวางออกไปเพื่อประโยชน์แก่ผู้ป่วย ยิ่งไปกว่านั้นอาจารย์ยังมีความเป็นเลิศทางวิชาการ และอาจารย์ยังได้ช่วยงาน

สมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย และงานแพทยสภาอย่างมากมาตลอด หวังว่าพวกเราจะระลึกในคุณงามความดีของท่านและนำามาเป็นแบบอย่างใน

การดำาเนินชีวิต เพื่อการเป็นโลหิตแพทย์ที่ดีต่อไป  

  ในโอกาสนี้ทางสมาคมฯ ขอแสดงความยินดีเป็นอย่างยิ่งกับกรรมการ 3 ท่าน ที่มีความโดดเด่นในด้านบริหารจนกระทั่งได้รับตำาแหน่งสำาคัญ 

ได้แก่ พลโท รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ ไตรโรจน์ ครุธเวโช ที่ได้รับตำาแหน่ง เจ้ากรมแพทย์ทหารบก รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ วิชัย ประยูรวิวัฒน์ 

ที่ได้รับตำาแหน่ง พลโท และ พันเอกพิเศษ รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ รชต ลำากูล ท่ีได้รับตำาแหน่ง ผู้อำานวยการกองพยาธิวิทยา โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า

  จากวิสัยทัศน์ของสมาคมฯที่จะส่งเสริมการดูแลรักษาผู้ป่วยแบบสหสาขาวิชา (Multidisciplinary care) ในวันที่ 2-3 พฤษภาคม 2558 ทาง

อนุกรรมการ Palliative care ของสมาคมฯ จึงได้จัด Fourth TSH International Symposium: Palliative care: Wisdom of the East ที่ Centara 

Grand Convention Center โดยจัดติดกับงานประชุมประจำาปีของสมาคมฯ โดยมีการให้ความรู้ทั้งในด้านการแพทย์ทั้งแผนปัจจุบันและแผนไทย รวมทั้ง

ด้านอื่นๆ ได้แก่ สังคม กฎหมาย และ ด้านจิตวิญญาน ในบริบทของสังคมและความเชื่อของคนไทยอีกด้วย ในงานนี้เราได้รับเกียรติจาก พระอาจารย์ ชย

สาโรภิกขุ ท่านได้กรุณามาบรรยายธรรมเกี่ยวกับวาระสุดท้ายของชีวิตโดยผสมผสานด้านพุทธศาสตร์และด้านวิทยาศาสตร์ได้อย่างลงตัว เป็นการเปิดโลก

ทัศน์ของผู้ฟังอย่างมาก นอกจากนี้ ทางสมาคมฯร่วมกับโรงพยาบาลพุทธชินราชได้จัด งานโลหิตวิทยาสัญจร ที่โรงพยาบาลพุทธชินราช จังหวัดพิษณุโลก 

ในวันที่ 28 สิงหาคม 2558 โดยให้ความรู้แก่แพทย์ทั่วไปในภูมิภาคที่ไม่ใช่โลหิตแพทย์ และได้จัดงาน โลหิตวิทยาพบประชาชนครั้งที่ 7 เรื่อง “รู้จัก รู้ทัน 

เข้าใจ ฮีโมฟีเลีย” สำาหรับประชาชนในภูมิภาคนั้นในวันเวลาเดียวกันด้วย โดยมี นักศึกษา บุคคลากรทางการแพทย์ และ ประชาชนทั่วไป สนใจเข้าฟัง

มากมาย ต่อมาทางสมาคมฯร่วมกับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ยังได้จัดงาน โลหิตวิทยาพบประชาชนครั้งที่ 8 เรื่อง “วันหลอดเลือดอุดตัน

โลก 13 ตุลาคม” ที่โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า โดยมีจุดประสงค์ที่จะเพิ่มความตระหนักถึงโรคหลอดเลือดดำาอุดตัน ให้กับประชาชนทั่วไป ซึ่งทั่วโลกจะได้

ทำาการรณรงค์เกี่ยวกับโรคนี้ทุกปีในช่วงเวลานี้ นอกจากนี้ สมาคมฯยังมีแผนจะจัดงาน โลหิตวิทยาพบประชาชนครั้งที่ 9 เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับโรคธาลัส

ซีเมียให้แก่ประชาชน ในงานประชุมวิชาการกลางปี ที่จังหวัดอุบลราชธานี ในวันที่ 5-6 พฤศจิกายนศกนี้ด้วย จึงต้องขอขอบพระคุณฝ่ายเผยแพร่ความรู้

สู่ประชาชน ซึ่งนำาโดย อาจารย์ ไตรโรจน์ และ อาจารย์ รชต ทีไ่ด้ทำางานอย่างหนักมากในช่วงนี้ ทำาให้ทกุงานที่ผ่านมาประสบความสำาเรจ็อย่างสูง มีผู้สนใจ

เข้าร่วมประชุมมากมาย ถ้าท่านสนใจงานประชุมครั้งต่อๆ ไปของสมาคมฯ สามารถติดตามได้จาก Website: http://www.tsh.or.th/หรือ  Facebook: 

สมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย 

  สดุทา้ยนี ้ผมขอประชาสมัพนัธว์า่เรากำาลงัจะมกีารเลอืกตัง้กรรมการบรหิารชดุใหมข่องสมาคมโลหติวทิยาแหง่ประเทศไทยในชว่งปลายปนีี ้สำาหรบั

วาระ 2559-2561 ซึ่งจะเป็นผู้กำาหนดทิศทางการพัฒนาของสมาคมของเราต่อไป จึงขอเชิญชวนให้สมาชิกอาสากันเข้ามาช่วยงานสมาคมฯกันให้มาก ๆ  

และ ขอให้ช่วยกันลงคะแนนเสียงเลือกตั้งด้วย โดยเอกสารต่าง ๆ  จะส่งถึงสมาชิกสามัญทุกท่านทางไปรษณีย์ ถ้าท่านมีการเปลี่ยนย้ายที่อยู่ โปรดแจ้งมายัง

สมาคมฯด้วยครับ

สวัสดีครับพี่น้องช�วโลหิตวิทย�ทุกท่�น
ส�รจ�กเลข�ธิก�รสม�คม

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

 ในปี 2558 นี้มีวาระอันเป็นมงคลวารที่ปูชนียบุคคลทางโลหิตวิทยาของเรา คือ ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ แพทย์หญิงอนงค์ 



แพทย์ผ่�นก�รสอบเพื่อวุฒิบัตร / อนุมัติบัตร
ส�ข�โลหิตวิทย�

   ส�ข�อ�ยุรศ�สตร์โรคเลือด (จากซ้าย-ขวา)
แถวล่�ง : พญ.สุจ�รวี เตช�ช�ญ  พญ.ปภัสพรรณ ทิพย�นุรักษ์สกุล  พญ.ศุภร จิตตเสถียร  
แถวกล�ง : นพ.ธน�วัฒก์  รัตนธรรมเมธี  พญ.สุจ�รี เขมกปสิทธิ์  พญ.นวรัตน์ อยู่บ�ง 
   พญ.วรรณพร โรจนปัญญ�  พญ.ว�ณี  ล�ภทรงสุข
แถวบน : พญ.รัตตพร  วิชิตรัชนีกร  พญ.ไพลิน บุญม�  นพ.กฤษฎ� วุฒิก�รณ์  
   พญ.สุรัญชน� ขจัดโรค�  พญ.ชนนิก�นต์ บุญเรือง  นพ.ปธ�วุฒิ วัชร�ภรณินทร์ 
   นพ.ศุภชัย เอกวัฒนกิจ  พญ.ทรงศรี เกล็ดเครือม�ศ

ส�ข�โลหิตวิทย�และมะเร็งในเด็ก (จากซ้าย-ขวา)
พญ.มนทิร� สินธ�ร�   พญ.ก�ญจน์หทัย เชียงทอง   พญ.กุลรด� อินทวงศ์



จ ุลสาร สมาคมโลห ิตว ิทยาแห ่งประเทศไทย

 ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิงอนงค์ เพียรกิจกรรม เกิดเมื่อวันอาทิตย์

ที่ 14 เมษายน พ.ศ. 2478 ณ บ้านเลขที่ 432 ตำาบลบางยี่ขัน อำาเภอบางกอกน้อย 

กรุงเทพมหานคร อาจารย์ได้รับการศึกษาชั้นมูล 1 ปี และชั้นปฐมที่โรงเรียน

ศรอีไุร จากนัน้จงึยา้ยมาเรยีนชัน้มธัยมทีโ่รงเรยีนเทเวศนว์ทิยาลยัเปน็เวลา 1 ป ีและ

ได้ไปสมัครเรียนชั้นมัธยม 2 ต่อที่โรงเรียนสตรีวิทยา จากนั้นอาจารย์สอบเข้าเรียน

ต่อที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาจนจบชั้นมัธยม 8 และสามารถสอบเข้าจุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย เพื่อเรียนเตรียมแพทยศาสตร์ 2 ปี ก่อนที่จะข้ามฝากไปเรียนที่

มหาวทิยาลยัแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล  อาจารยเ์รยีนจบไดป้รญิญาแพทยศาสตร์

บัณฑิต ในปี พ.ศ. 2502 ด้วยความอุตสาหะวิริยะทำาให้อาจารย์ได้รับคัดเลือกให้เป็น

แพทย์ประจำาบ้านอายุรศาสตร์ ที่มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล โดย

ต้องปฏิบัติงานหมุนเวียนไปตามสาขาวิชาต่างๆ ซึ่งในขณะนั้นสาขาวิชาโลหิตวิทยา

มีศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิงคุณสุภา ณ นคร เป็นอาจารย์ทางโลหิตวิทยา

เพยีงทา่นเดยีว อาจารยจ์งึไดม้โีอกาสชว่ยงานอาจารยส์ภุาเปน็หลกั โดยชว่ยนบัแยก

๘๐ ปี
ศาสตราจารยเ์กยีรตคิณุ แพทยห์ญงิอนงค ์เพยีรกจิกรรม
     : ครูผู้เป็นแบบอย่าง
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เม็ดเลือดขาวของผู้ป่วยทุกคน ช่วยเจาะไขกระดูก ทำาบันทึกประวัติและการรักษาของผู้ป่วยทางโลหิตวิทยา

ทุกคน อาจารย์ได้มีโอกาสเยี่ยมตามอาการของผู้ป่วยกับอาจารย์สุภาเป็นประจำาทุกสัปดาห์ จนกระทั่งในปี 

พ.ศ. 2504 เมือ่ศาสตราจารยเ์กยีรตคิณุ นายแพทยป์ระเวศ วะส ีกลบัจากการศกึษาจากประเทศสหรฐัอเมรกิา 

อาจารย์ประเวศเห็นว่าอาจารย์อนงค์มีโอกาสไปเพิ่มพูนความรู้ในต่างประเทศ อาจารย์ประเวศจึงได้ติดต่อให้

อาจารยอ์นงคไ์ปเปน็แพทยป์ระจำาบา้นที ่Oregon Medical School ไดโ้ดยไมต่อ้งผา่นการฝกึอบรมในประเทศ

สหรัฐอเมริกาก่อน อาจารย์อนงค์ต้องทำาหน้าที่รับปรึกษาผู้ป่วยของทั้ง Oregon Medical School และของ

ที่โรงพยาบาลเทศบาล โดยอาจารย์ได้รับเงินเดือนๆ ละ 200 ดอลล่าร์ เป็นเวลา 1 ปี หลังจากนั้นอาจารย์

ได้สมัครไปเรียนต่อในระดับปริญญาเอกที่ Vanderbilt Medical School กับ Professor Jack Devies โดย

ศึกษาเรื่อง immunohematology ที่ต้องใช้กล้องจุลทรรศน์ electron เป็นส่วนใหญ่ ขณะที่เรียนอยู่นั้นอาจารย์

ยังได้รับเงินทุนจาก NFN ในฐานะครูช่วยสอน เดือนละ 200 ดอลล่าร์ ด้วยความพากเพียรอย่างมากทำาให้

อาจารย์สามารถสอบผ่านและได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตภายในเวลาเพียง 3 ปี

7 จ ุลสาร สมาคมโลห ิตว ิทยาแห ่งประเทศไทย

 ในชว่งเวลานัน้เองที ่อาจารยอ์นงคไ์ดม้โีอกาสพบกบัอาจารยส์วุทิย ์เพยีรกจิกรรม ซึง่ไปศกึษาตอ่ในระดบั

ปริญญาเอก ที่ Vanderbilt Medical School เช่นกัน และอาจารย์ได้สมรสกับอาจารย์สุวิทย์ เมื่อวันที่ 30 

ตุลาคม พ.ศ. 2513 หลงัจากสำาเรจ็การศึกษาจากประเทศสหรฐัอเมรกิา อาจารย์อนงค์ได้กลับมาปฏบิัตงิานที่

สาขาวิชาโลหิตวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ซึ่งสำานักงานและหน่วยตรวจ

ผู้ป่วยตั้งอยู่ที่ตึกอานันทราช ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทาน เมื่อครั้งที่อาจารย์ประเวศ

วะสี ซึ่งเป็นนักเรียนทุนอานันทมหิดลเรียนจบกลับจากต่างประเทศ  



 ตลอดเวลาที่ผ่านมาเกือบ 40 ปี ที่อาจารย์มีเมตตาดูแลผู้ป่วยและญาติเป็นอย่างมาก ทำาให้ผู้ป่วยเกิด

ความศรทัธาบรจิาคเงนิตัง้กองทนุเปน็เงนิจำานวนมากในศริริาชมลูนธิ ิทำาใหส้ามารถชว่ยเหลอืผูป้ว่ยทางโลหติ

วิทยาที่ยากไร้ได้มาก และยังช่วยในการพัฒนาบุคลากรทางโลหิตวิทยาทั้งในส่วนกลางและภูมิภาคได้อีกเป็น

จำานวนมาก อาจารยเ์ปน็ผูท้ีม่คีวามมุง่มัน่ในการสัง่สอนลกูศษิยท์ัง้อายรุศาสตรท์ัว่ไปและอายรุศาสตรโ์รคเลอืด 

อาจารย์ติดตามดูแลอย่างต่อเนื่องด้วยวิธีการที่นุ่มนวล อ่อนโยนและเป็นกัลยณมิตรตลอดมา อาจารย์ได้รับ

การแต่งตั้งเป็นรองหัวหน้าภาควิชาอายุรศาสตร์ฝ่ายการศึกษาหลังปริญญา ระหว่างปี พ.ศ. 2532-2535 และ

ได้รับเลือกให้เป็นกรรมการบริหารของราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทยถึงสองสมัย ระหว่างปี พ.ศ. 

2547-2550 อาจารย์เป็นนักต่อสู้ที่ยิ่งใหญ่โดยเฉพาะเรื่องการฝึกอบรมแพทย์เฉพาะทางโลหิตวิทยาที่ยังมี

ไมพ่อเพยีง ใหม้กีารฝกึอบรมเพือ่เพิม่โลหติแพทยใ์หม้จีำานวนมากขึน้ในประเทศไทย ดว้ยกลยทุธท์ีห่ลากหลาย 

โดยเริ่มตั้งแต่การเปิดการฝึกอบรมอย่างเป็นทางการตั้งแต่ พ.ศ. 2528 จนถึงปัจจุบัน นอกจากการฝึกอบรม

เตม็รปูแบบแลว้อาจารยย์งัเปน็ผูร้เิริม่โครงการฝกึอบรมระยะสัน้ใหแ้กแ่พทยท์ัว่ไปและเจา้หนา้ทีป่ฏบิตังิานทาง

ด้านโลหิตวิทยา โดยจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการที่โรงพยาบาลศิริราชรวม 3 ครั้ง และในต่างจังหวัดอีกกว่า 

15 ครั้ง เช่น สุพรรณบุรี, มหาสารคาม, อุตรดิตถ์, ขอนแก่น, นครนายก, ตรัง, นครราชสีมา และศรีสระเกศ

อาจารย์มักจะเลือกศุกร์ เสาร์ และอาทิตย์ เป็นวันเวลาในการฝึกอบรม ทั้งนี้เพื่อให้สะดวกแก่ผู้เข้ารับ

การอบรม ทุกครั้งอาจารย์จะชักชวนอาจารย์ท่านอื่นๆ ในสาขาวิชา อาจารย์ของคณะเทคนิคการแพทย์ 

มหาวทิยาลยัมหดิล นกัเทคนคิการแพทย ์รวมทัง้พนกังานวทิยาศาสตรก์ารแพทย ์รว่มเปน็วทิยากร คราวละ

10 ถึง 12 คน ในด้านงานวิจัย อาจารย์มีงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ทั้งในระดับชาติและนานาชาติรวมกว่า 

60 เรื่อง นอกจากนี้อาจารย์ยังแต่งตำาราอีกสามเล่ม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง “Cytodiagnosis of Cerebrospinal 

Fluid, Effusion and Lymph Node Imprint” ที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นตำาราดีเด่นของมหาวิทยาลัยมหิดล 

อาจารยไ์ดร้บัพระราชทานปรญิญาแพทยศาสตรด์ษุฎบีณัฑติจากคณะแพทยศาสตร ์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

ในปี พ.ศ. 2547 

8จ ุลสาร สมาคมโลห ิตว ิทยาแห ่งประเทศไทย



9 จ ุลสาร สมาคมโลห ิตว ิทยาแห ่งประเทศไทย

 อาจารย์ทำางานด้วยความเพียรและอุตสาหะตลอดมา จวบจนเกษียณอายุราชการในปีพ.ศ. 2538 และ

แมเ้กษยีณอายรุาชการไปแลว้ แตอ่าจารยก์ย็งัมาทำางานทีโ่รงพยาบาลศริริาชเปน็ประจำาทกุวนั อาจารยก์รณุา

มาให้คำาปรึกษาที่มีประโยชน์ในการดูแลผู้ป่วย และการเรียนการสอน จวบจนอาจารย์มีอายุ 72 ปี อาจารย์

จงึไดใ้ชเ้วลาสว่นใหญอ่ยูท่ีบ่า้นกบัครอบครวั โดยมลีกูศษิยแ์วะเวยีนไปเยีย่มเยยีนอาจารยท์ีบ่า้นอยูเ่ปน็ประจำา 

ด้วยคุณงามความดีท่ีอาจารย์ได้กระทำาตลอดมา ผมและอาจารย์ในสาขาวิชาทุกท่านขอกราบอาราธนาคุณพระศรี

รัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อาจารย์เคารพนับถือ ดลบันดาลให้อาจารย์มีสุขภาพแข็งแรง มีความสุข และอยู่

เป็นขวัญและกำาลังใจให้กับลูกศิษย์ทุกคนตราบกาลนาน

ผศ.นพ.นพดล ศิริธน�นุกูล

หัวหน้าสาขาวิชาโลหิตวิทยา

ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

18 ตุลาคม 2558



10จ ุลสาร สมาคมโลห ิตว ิทยาแห ่งประเทศไทย

19th Educational Course for Hematology Trainees วันที่ 15-16 สิงหาคม 2558 
โรงแรมบางแสนเฮอริเทจ จังหวัดชลบุรี



11 จ ุลสาร สมาคมโลห ิตว ิทยาแห ่งประเทศไทย



12จ ุลสาร สมาคมโลห ิตว ิทยาแห ่งประเทศไทย

4th TSH International Symposium 
“Palliative Care: Wisdom of the East” 

May 2-3, 2015



13 จ ุลสาร สมาคมโลห ิตว ิทยาแห ่งประเทศไทย



14จ ุลสาร สมาคมโลห ิตว ิทยาแห ่งประเทศไทย

46th TSH Annual Meeting 
“Hematology and Beyond: Toward a Healthier World” 

May 3-5, 2015 



15 จ ุลสาร สมาคมโลห ิตว ิทยาแห ่งประเทศไทย



16จ ุลสาร สมาคมโลห ิตว ิทยาแห ่งประเทศไทย

พิธีวางพวงมาลาวันมหิดล
เนื่องในวันมหิดล 24 กันยายน 2558



17 จ ุลสาร สมาคมโลห ิตว ิทยาแห ่งประเทศไทย

พิธีแสดงความยินดีแก่ผู้สำาเร็จการฝึกอบรมและสอบเพื่อวุฒิบัตร 
สาขาอายุศาสตร์โรคเลือด และ สาขาโลหิตวิทยาและมะเร็งในเด็ก ปี 2557

4 พฤษภาคม 2558



ประชุมวิชาการโลหิตวิทยาสัญจร ครั้งที่ 11
วันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม 2558 ณ ห้องประชุมพลับพลึง 

โรงพยาบาลพุทธชินราช จังหวัดพิษณุโลก

18จ ุลสาร สมาคมโลห ิตว ิทยาแห ่งประเทศไทย



โลหิตวิทยาพบประชาชน ครั้งที่ 7

วันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม 2558
โรงพยาบาลพุทธชินราช จังหวัดพิษณุโลก

19 จ ุลสาร สมาคมโลห ิตว ิทยาแห ่งประเทศไทย



 ข้าพเจ้ามีโอกาสศึกษาดูงาน ณ แผนก NK - cell immunotherapy ซึ่งอยู่ภายใต้การกำากับดูแลของ Professor 
Richard Childs โดยในส่วนของ laboratory research มีนักศึกษาปริญญาเอก และ นักวิทยาศาสตร์ที่ทำางานวิจัยรวม 
8 คน โดยแต่ละคนจะรับผิดชอบงานวิจัยของตนเองและมีการนำาเสนอความคืบหน้าในงานวิจัยทุกสัปดาห์ งานวิจัยหลัก
เกี่ยวกับ ex- vivo NK cell expansion โดย Professor Richard Childs ได้พัฒนาเทคนิคในการ EBV-LCL feeder cell 
ซึ่งประสบความสำาเร็จในการเพิ่มจำานวน NK cell นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยในการเพิ่ม cytotoxicity ต่อ tumor cell โดย
วิธี MRNA Tranfection โดย electroporation ซึ่งข้าพเจ้าได้มีโอกาสดูวิธีการดังกล่าวรวมถึงได้ดู laboratory research 
อื่นๆเกี่ยวกับ NK cell therapy ทั้งการใช้ NK cell จากคนและจากลิง นอกจากนี้ข้าพเจ้ามีโอกาสได้ตามไปดูผู้ป่วยมะเร็ง
ที่เข้าร่วม phase II-II clinical trial ในการใช้ ex-vivo expanded NK cell therapy ร่วมกับยาที่ช่วยให้เซลล์มะเร็ง
ตอบสนองต่อ NK cell ดีขึ้นคือยา Bortezomib และยา IL-2 เพื่อช่วยเพิ่ม proliferation and survival ของ NK cell 
และยา pentostation เพิ่มลดจำานวน regulatory T cell

 นอกจากนีใ้นแผนกการปลกูถา่ยไขกระดกูขา้พเจา้มโีอกาสในการตาม Professor Chlids ในการไปเยีย่มผูป้ว่ยทีน่อน 
โรงพยาบาลเพื่อทำาการปลูกถ่าย และคลินิกผู้ป่วยนอกสำาหรับผู้ป่วยมาตรวจติดตามอาการ โดยขณะนี้ Professor Childs 
มี clinical trial เก่ียวกับ allogeneic - HSCT ท้ังหมด 4 trial ซ่ึง trial ท่ีข้าพเจ้าสนใจคือ Haplo/cord - allogeneic HSCT
ข้าพเจ้าได้มีโอกาสอภิปรายเกี่ยวกับการทำา Haplo-identical transplantation ในประเทศไทยโดยเฉพาะที่โรงพยาบาล 
จุฬาลงกรณ์ และข้าพเจ้าได้มีโอกาสนำาเสนอข้อมูลของหน่วยปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำาเนิดโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ในที่ประชุม

 ข้าพเจ้ามีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการอื่นๆ ของแผนกโลหิตวิทยาทั้ง Core lecture, guest lecture, 
admission report, grand round, journal club, board review 
 ข้าพเจ้าหวังว่าจะนำาความรู้และประสบการณ์ที่ได้จากการดูงานครั้งนี้มาปรับใช้ในการดูผู้ป่วยไทยต่อไป สุดท้าย
ขอกราบขอบพระคุณอาจารย์อุดมศักดิ์ บุญวรเศรษฐ์, อาจารย์ต้นตนัย นำาเบญจพล, อาจารย์สุรเดช หงษ์อิง และสมาคม
โลหิตวิทยาแห่งประเทศไทยที่กรุณาให้ทุนการศึกษาแก่ข้าพเจ้าในครั้งนี้

ประสบการณ์ของข้าพเจ้าในการดูงาน 
ณ National Institute of Health

เรื่อง : นายแพทย์ อรรคพล พูลเจริญ

 ข้าพเจ้านายแพทย์อรรคพล พูลเจริญ แพทย์ประจำาบ้านต่อยอด
ชั้นปีที่ 2 สาขาการปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำาเนิดเม็ดโลหิต หน่วยโลหิตวิทยา 
ภาควชิาอายรุศาสตร ์คณะแพทยศาสตร ์จฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั ขา้พเจา้
ได้รับทุนการศึกษาจากสมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทยให้ไปศึกษาดู
งาน ณ Section of Transplantation Immunotherapy, Blood and Bone 
Marrow Transplantation Unit, Division of Hematology, National 
Institute of Health, Bethesda, USA ระหว่างวันที่ 1-30 เมษายน 2558

อรรคพล พูลเจริญ
แพทย์ประจำาบ้านต่อยอดชั้นปีที่ 2 

สาขาการปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำาเนิดเม็ดโลหิต
สาขาวิชาโลหิตวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ 

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

20จ ุลสาร สมาคมโลห ิตว ิทยาแห ่งประเทศไทย



21 จ ุลสาร สมาคมโลห ิตว ิทยาแห ่งประเทศไทย

งานโลหิตวิทยาพบประชาชน ครั้งที่ 8
“เนื่องในวันหลอดเลือดอุดตันโลก”

การเสวนาเรื่อง “หลอดเลือดอุดตัน : มหันตภัยใกล้ตัวทุกคน
วันอาทิตย์ที่ 11 ตุลาคม 2558  โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า



22จ ุลสาร สมาคมโลห ิตว ิทยาแห ่งประเทศไทย

2nd ThaiPOG - TSH
Intensive Review in Pediatric Hematology/Oncology

25-26 กรกฎาคม 2558
ณ โรงแรมอโนมา แกรนด์ กรุงเทพฯ



23 จ ุลสาร สมาคมโลห ิตว ิทยาแห ่งประเทศไทย



ขอแสดงคว�มยินดีแด่
 

รศ.พลโท นพ.วิชัย  ประยูรวิวัฒน์
 

ผู้ได้รับก�รเลือกตั้งให้ดำ�รงตำ�แหน่ง
น�ยกสม�คมโลหิตวิทย�แห่งประเทศไทย ว�ระที่ 19

 
ซึ่งจะเริ่มเข้ารับหน้าที่ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2559 จนถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2561

นับเป็นนายกลำาดับที่ 10 ของสมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย


