
จุลสาร
สมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย
ฉบับที่ 2/2559            http://www.tsh.or.th

วิสัยทัศน์ “สลท.” : เป็นผู้นำ�ท�งวิช�ก�รด�้นโลหิตวิทย�ในเอเชีย       Vision “TSH” : to be the academic leader in hematology in Asia

สมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย  สำ�นักเลข�ธิก�ร  อ�ค�รเฉลิมพระบ�รมี 50 ปี ชั้น 10 เลขที่ 2  ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่
แขวงบ�งกะปิ เขตห้วยขว�ง กรุงเทพฯ 10310 โทร. 0-2716-5977-8 โทรส�ร 0-2716-5978 E-mail : TSHbulletin@gmail.com

 TSH จะเป็นเจ้�ภ�พจัดง�นประชุม “World Congress of ISH 2020”
 ก�รเข้�ร่วมประชุม SIOP Asia 2016
 ภ�พกิจกรรม 

  ง�นประชุมวิช�ก�รประจำ�ปี สลท. ครั้งที ่ 48
  The 5th TSH International Symposium 
   “Red Cell Disorders : From Bench to Bedside”
  How to Handle Difficult Palliative Care Issues 
   in Hematology and Pediatric Oncology

เรื่องเด่นในฉบับ

คณะกรรมการบริหารสมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย วาระที่ 19 พ.ศ. 2559 - 2561



   
   

    
     

  จ ุลสาร สมาคมโลห ิตว ิทยาแห ่งประเทศไทย
2
   

   
    

     
  จ ุลสาร สมาคมโลห ิตว ิทยาแห ่งประเทศไทย

2

กรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ต่อพระองค์ท่าน โดยปวงข้าพระพุทธเจ้าทุกคน
จะสืบสานพระราชปณิธานของพระองค์ ทำาให้สมาคมฯและประเทศชาติ
เจริญรุ่งเรืองสืบไป

 ในโลกปัจจุบัน ระบบสารสนเทศพัฒนาขึ้นอย่างรวดเร็ว สมาชิก
รุ่นใหม่ ๆ ส่วนใหญ่ใช้การดูข้อมูลข่าวสารผ่านมือถือหรือเครื่องมือยุค
ดิจิตอล ฉะนั้นในอนาคต จุลสาร สลท.อาจจะมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบ
ให้เหมาะสมกับความเจริญของระบบไอที เพื่อการใช้กระดาษที่น้อยลง 
และสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซด์ ซึ่งถ้ามีการเปลี่ยนแปลงจะมีการ
ประชาสมัพนัธใ์หท้กุทา่นทราบครบั ในฉบบันีจ้ะเปน็การรวบรวมบทความ
และรปูกจิกรรมสำาคญัๆ ของสมาคมโลหติวทิยาฯทีผ่า่นมา และมบีทความ
ส่งข่าวให้เหล่าสมาชิกทราบถึงการจะเป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมวิชาการ
นานาชาติใหญ่ๆของ สลท ในอนาคตครับ พร้อมกันนี้ยังนำารูปสมาชิก 
สลท.ที่ผ่านการสอบเพื่อรับวุฒิบัตรความรู้ความชำานาญผู้เชี่ยวชาญสาขา
อายุรศาสตร์โรคเลือดและสาขาโลหิตวิทยาและมะเร็งในเด็กมาให้ชม
กันครับ

 สุดท้ายนี้ทุกท่านคงได้รับจุลสารเล่มนี้ในช่วงส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับ
ปีใหม่ 2560 จึงขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและส่ิงศักด์ิสิทธ์ิในสากลโลก
จงดลบันดาลให้ท่านสมาชิก สลท. ทุกท่านมีความสุข สุขภาพแข็งแรง
ตลอดปีและตลอดไปครับ

 จลุสารสมาคมโลหติวทิยาเลม่นี ้นบัเปน็เลม่แรกของคณะกรรมการ
บริหาร สลท. ชุดใหม่ ซึ่งเป็นวาระที่ 29 นับตั้งแต่ได้รับเลือกเข้ามา
บริหารสมาคมฯเมื่อกลางปี ซึ่งผมได้รับหน้าที่ให้เป็นบรรณาธิการ
คนใหมส่บืตอ่จากทา่นบรรณาธกิารทา่นเดมิคอื รองศาสตราจารย ์พลเอก
นายแพทย์ไตรโรจน์ ครุธเวโช ฉบับนี้จึงขอนำาภาพหน้าปกเป็นรูปคณะ
กรรมการบริหาร สลท. ชุดปัจจุบัน โดยการนำาของท่านนายกสมาคม
โลหิตวิทยาฯท่านปัจจุบันคือ รองศาสตราจารย์ พลโท นายแพทย์วิชัย 
ประยูรวิวัฒน์ และคณะมาให้ชมกันครับ

 เมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมา ท่านสมาชิกทุกท่านและประชาชน
ชาวไทยทุกคนคงมีความรู้สึกเดียวกัน และได้พร้อมใจกันร่วมถวาย
อาลัยต่อการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9 ซึ่งพระองค์ทรงเป็นศูนย์รวมแห่งจิตใจ
ของประชาชนชาวไทยทั้งชาติ ในนามของคณะผู้จัดทำาจุลสารสมาคม
โลหิตวิทยาจึงขออัญเชิญพระบรมฉายาลักษณ์และเป็นผู้แทนสมาชิก
สมาคมฯ ทุกท่านร่วมกัน ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำาลึกในพระมหา

สวัสดีครับพี่น้องช�วโลหิตวิทย�ทุกท�่น

บรรณาธิการแถลง

รองศาสตราจารย์ พันเอก นายแพทย์ รชต ลำากูล
บรรณาธิการจุลสารฯ
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ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม

รำาลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้

ข้าพระพุทธเจ้า สมาชิกสมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย
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 ผ่านมาได้กว่าครึ่งปีแล้ว ที่ผมและคณะกรรมการบริหารสมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย วาระที่ 19 ได้
อาสาเข้ามาทำางานให้กับสมาคมฯ ผมขออนุญาตทักทายเพื่อนๆ ชาวโลหิตวิทยา ในนามของคณะกรรมการบริหาร
สมาคมฯ ไว้ ณ ที่นี้ 

 นบัตัง้แตเ่ขา้รบัตำาแหนง่นายกสมาคมฯ ตอ่จาก ศ.นพ.วนัชยั วนะชวินาวนิ ผมและคณะกรรมการบรหิารทีเ่ขา้
มาใหมท่กุคนมคีวามตัง้ใจทีจ่ะสานตอ่งานทีค่ณะกรรมการชดุกอ่นไดท้ำาไวอ้ยา่งดไีปจนบรรลเุปา้หมายทีว่างไว ้พรอ้ม
กับการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องในการดำาเนินภารกิจต่างๆ ที่มีอยู่ จนถึงการกำาหนดแผนงานใหม่ที่จะขับเคลื่อน 
สมาคมฯ ไปข้างหน้า ตามวิสัยทัศน์ที่พวกเราได้กำาหนดไว้ คือ “เป็นผู้นำ�ด�้นวิช�ก�รโลหิตวิทย�ในเอเชีย”

 ภารกิจหลักที่เราจะต้องดำาเนินต่อไป ได้แก่ 
  การส่งเสริมด้านวิชาการให้แก่สมาชิก ไม่ว่าจะเป็นการจัดงานประชุมวิชาการต่างๆ การจัดทำาและเผยแพร่
วารสารโลหิตวิทยาและเวชศาสตร์บริการโลหิต
  การส่งเสริมงานวิจัย ด้วยการเพิ่มจำานวนทุนสนับสนุนการทำาวิจัย และเพิ่มจำานวนทุนสำาหรับผู้ที่จะไปเสนอ
ผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการในต่างประเทศ
  การดูแลเรื่องการจัดอบรมและสอบฯ ทั้งสาขาอายุรศาสตร์โรคเลือด และสาขาโลหิตวิทยาและมะเร็งในเด็ก 
ซึ่งในส่วนนี้ ได้มีการเพิ่มจำานวนทุนให้แก่แพทย์ประจำาบ้าน ปี 3 หรือแพทย์ประจำาบ้านต่อยอด ปี 2 ที่จะไปอบรม 
elective ในสถาบันทางการแพทย์ที่ต่างประเทศด้วยเช่นกัน การมีบทบาทผลักดันให้การดูแลรักษาผู้ป่วยโรคเลือด
ต่างๆ มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และช่วยเหลือผู้ป่วยให้สามารถเข้าถึงการรักษาได้อย่างรวดเร็ว เช่น การนำาปัญหาหรือ
ข้อเสนอที่เกี่ยวกับการดูแลรักษาผู้ป่วยสื่อสารไปยังหน่วยงานด้านสาธารณสุขที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็น สำานักงาน
หลกัประกนัสขุภาพแหง่ชาต ิสำานกังานประกนัสงัคม กรมบญัชกีลาง สำานกังานอาหารและยา หรอืองคก์ารเภสชักรรม 
การจัดทำาแนวทางการรักษาโรคทางโลหิตวิทยา เพื่อให้แพทย์สามารถนำาไปใช้ปฏิบัติในการรักษาผู้ป่วย ซึ่งในขณะนี้
ฝ่ายวิชาการกำาลังจัดทำา “แนวทางการรักษาโรคทางโลหิตวิทยา” ขึ้นใหม่ โดยจะปรับปรุงแนวทางการรักษาในโรคที่
เคยทำาไว้แล้ว และจัดทำาเพิ่มในโรคที่ยังไม่เคยทำา ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จและเผยแพร่ได้ประมาณกลางปี 2560
  การให้ความรู้แก่ประชาชน โดยผ่านสื่อต่างๆ และ จัดงานโลหิตวิทยาพบประชาชน ทั้งในกรุงเทพฯ และ
ภูมิภาค

สารจากนายกสมาคมฯ

สวัสดีครับสม�ชิกสม�คมโลหิตวิทย�ฯ ทุกท่�น
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 ในระดับนานาชาตินั้น ขณะนี้เราได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ ถึง 3 งาน ได้แก่ 
งาน SIOP Asia 2017 ซึ่งกำาลังจะจัดขึ้นที่กรุงเทพฯ ในวันที่ 25-28 พฤษภาคม 2560 งาน 2019 Highlights of 
ASH และ งาน ISH 2020 (สองงานหลังยังไม่ได้กำาหนดวันและสถานที่)

 สมาคมฯ ของเราได้ก่อตั้งมาเป็นเวลาเกือบสี่สิบปีแล้ว จากกลุ่มก้อนเล็กๆ ขยายเป็นสมาคมฯ ที่ปัจจุบันมี
สมาชิกมากถึง 828 คน ที่ทำาการของสมาคมฯ จากเดิมที่เคยอยู่ตามโรงพยาบาลต่างๆ (แล้วแต่นายกสมาคม หรือ
เลขาธิการ อยู่ที่โรงพยาบาลไหน ที่ทำาการสมาคมก็ตามไปตั้งที่นั่น) ได้ย้ายมาตั้งเป็นสำานักงานถาวรที่อาคารเฉลิม
พระบารมี ๕๐ ปี ในระยะแรกๆ สำานักงานยังดูมีพื้นที่กว้างขวาง ผ่านมาร่วม 20 ปี เมื่อกิจการต่างๆ ของสมาคมฯ 
ขยายตัว จำานวนกรรมการที่เข้ามาร่วมทำางานในคณะต่างๆ มากขึ้น เจ้าหน้าที่สมาคมฯ มีมากขึ้น ขณะที่สำานักงาน
เริม่เกา่ลง และดจูะมพีืน้ทีใ่ชส้อยทีค่บัแคบลง คณะกรรมการบรหิารสมาคมฯ จงึไดม้มีตใิหป้รบัปรงุสำานกังานใหม ่เพือ่
ให้พื้นที่ใช้สอยสอดคล้องกับความต้องการในปัจจุบัน หลังจากปรับปรุงเรียบร้อยแล้ว จึงได้มีการทำาบุญเลี้ยงพระเพื่อ
เป็นสิริมงคล เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2559 ในวันนั้นอดีตนายกสมาคมฯ หลายท่าน พร้อมด้วยอาจารย์อาวุโส และคณะ
กรรมการบริหาร ได้มาร่วมงาน ท่านได้แสดงความยินดีที่เห็นสมาคมฯ เติบโตเช่นทุกวันนี้ และยังปรารถนาที่จะเห็น
พวกเราเติบโตก้าวเดินไปข้างหน้า

 จากวิสัยทัศน์ที่กำาหนดไว้ว่า “เป็นผู้นำ�ด้�นโลหิตวิทย�ในเอเชีย” ภาระงานนับจากนี้จึงจำาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้อง
ได้รับความร่วมมือร่วมใจจากคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ รวมทั้งเพื่อนสมาชิกที่แม้จะไม่มีโอกาสเข้ามาร่วมทำางานด้วย
กัน แต่การเข้าร่วมในกิจกรรมของสมาคมฯ นั้น ถือเป็นแรงสนับสนุนที่สำาคัญ จึงอยากขอเชิญชวนให้ทุกคนเข้ามามี
ส่วนร่วมใน “ความเป็นไป” ของสมาคมฯ ที่จะก้าวสู่ความเป็นผู้นำาดังที่ว่าไว้            

 สุดท้ายนี้เนื่องในวาระเทศกาลส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2560 นี้ ผมขออารธนาคุณพระศรีรัตนตรัย และ
สิง่ศกัดิ์สทิธใ์นสากลโลก จงดลบนัดาลใหเ้หล่าสมาชิก สลท. ทกุทา่นมีความสขุ ความเจรญิ ตลอดป ีและตลอดไปครบั

                            
         

รองศ�สตร�จ�รย์ พลโท น�ยแพทย์ วิชัย ประยูรวิวัฒน์
น�ยกสม�คมโลหิตวิทย�แห่งประเทศไทย

งานทำาบุญเลี้ยงพระเพื่อสิริมงคลแด่ สำานักงาน สลท. 2 ตุลาคม 2559
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ช่วยกันตอบใบประเมินที่แจกให้เวลาประชุมวิชาการด้วยครับ
 นอกจากน้ี ทางสมาคมฯ จะจัดงานประชุมนานาชาติ SIOP Asia ซ่ึงมี
เนื้อหาเกี่ยวกับโรคมะเร็งในเด็ก โดยจะมีขึ้นในวันที่ 28-31 พฤษภาคม 
2560 ที่ศูนย์ประชุมที่ Central World ในงานนี้ทางสมาคมฯ ได้เชิญผู้ที่มี
ชื่อเสียงระดับโลกในเรื่องนี้มามากมาย เป็นโอกาสอันดีสำาหรับสมาชิกที่
สนใจลำาดับต่อไปขอประชาสัมพันธ์ทุนของสมาคมฯ ให้แพทย์ประจำาบ้าน
และแพทย์ประจำาบ้านต่อยอดโลหิตวิทยาไปดูงาน (elective) ต่างประเทศ 
และ ทุนสนับสนุนสมาชิกฯไปนำาเสนอผลงานวิจัย (presentation) ในการ
ประชุมต่างประเทศนั้น เนื่องจากปัจจุบันมีผู้ขอทุนจำานวนมากขึ้น ทำาให้
บางครั้งทุนได้หมดไปก่อนสิ้นปี ระเบียบใหม่จึงเปลี่ยนแปลงให้ขอได้ 2 
รอบต่อปีดังนี้
 รอบที่ 1 สำาหรับผู้ที่จะเดินทางระหว่างเดือน กรกฎาคม-ธันวาคม 
ของปี จะต้องยื่นใบสมัครภายใน วันที่ 30 เมษายน ของปีนั้น
 รอบที่ 2 สำาหรับผู้ที่จะเดินทางระหว่างเดือน มกราคม-มิถุนายน 
ของปี จะต้องยื่นใบสมัครภายใน วันที่ 31 ตุลาคม ของปีก่อนหน้านั้น
 จึงขอให้ผู้ที่ต้องการขอทุนทุกท่าน ต้องวางแผนในการเดินทาง
ตั้งแต่เนิ่นๆ เพื่อไม่ให้พลาดการขอทุนเหล่านี้ โดยรายละเอียดการสมัคร
จะมอียูใ่นดา้นหลงัของวารสารโลหติวทิยาและเวชศาสตรบ์รกิารโลหติเลม่
ล่าสุด (สามารถ download ได้จาก website ของสมาคม) หรือ E-mail: 
noahgarden@hotmail.com หรือ โทรศัพท์ 02-716-5977 ก็ได้ครับ
 สดุทา้ยนี ้ขอประชาสมัพนัธ ์เรือ่ง วารสารโลหติวทิยาและเวชศาสตร์
บรกิารโลหติ ซึง่ม ีผศ. พญ. จนัทราภา ศรสีวสัดิ ์เปน็บรรณาธกิาร ปจัจบุนั
ได้มีการปรับปรุงระบบให้เป็นสากลมากข้ึน คือ การส่งต้นฉบับเพ่ือพิจารณา
ตีพิมพ์ต้องส่งทาง Online submission ไปยัง website: Thai Journal 
Online (ThaiJO) https://www.tci-thaijo.org โดยท่านต้อง register กับ 
ThaiJO ก่อน และเลือก submit ไปยังวารสารโลหิตวิทยาและเวชศาสตร์
บริการโลหิต คู่มือการ submission สามารถ download ได้จาก website 
ThaiJO ดังกล่าว และถ้ามีปัญหาหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับการส่งต้นฉบับ 
สามารถสอบถามได้ที่ email: sommaphun.t@gmail.com ครับ 

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

 ในชว่งเวลานีท้ีท่กุทา่นยงัอยูใ่นความโศกเศรา้เสยีใจอยา่งทีส่ดุจาก
การทรงเสด็จสู่สวรรคาลัยของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช พระผู้เป็นศูนย์รวมใจของประชาชนทั้งชาติ นอกจากทุกท่าน
จะระลกึในพระมหากรณุาธคิณุอนัลน้พน้หาทีส่ดุมไิดข้องพระองคท์า่นแลว้ 
ในฐานะแพทยแ์ละบคุลากรทางการแพทย ์ทกุทา่นคงจะไดม้องเหน็ธรรมะ 
ที่ว่า การเกิด แก่ เจ็บ ตาย เป็นธรรมชาติที่มิอาจหลีกเลี่ยงได้ ไม่ว่าจะ
เป็น ผู้ป่วยที่เรารักษา เป็นบุคคลที่เรารักและบูชาอย่างยิ่ง และ ในที่สุด
ก็เป็นตัวเราน้ันเอง หลังจากทุกชีวิตได้ส้ินสุดลง ย่อมเหลือเพียงแต่คุณงาม
ความดีซึ่งเคยกระทำาไว้เท่านั้นที่จะคงอยู่ต่อไปได้ จึงขอให้เราทุกคน
ได้สานต่อในพระราชปณิธานของพระองค์ท่าน ในการปฎิบัติหน้าท่ีการงาน
ของตนให้ดีจนสุดความสามารถ สำาหรับพวกเราก็คือการช่วยเหลือ 
บริบาลผู้ป่วย เพื่อประโยชน์ต่อปวงประชาชนและประเทศชาติต่อไป
 ในคร้ังน้ี สมาคมฯ ได้จัดการประชุมวิชาการกลางปี คร้ังท่ี 48 เร่ือง
“Key Issues in Hematology” วันที่ 3-4 พฤศจิกายน 2559 ที่จังหวัด 
เชียงราย ได้มีการนำาเสนอเฉพาะประเด็นที่ผู้บรรยายเห็นว่ามีความ
สำาคัญในโรคต่างๆ ทางโลหิตวิทยาเป็นรูปแบบของการประชุมแบบใหม่ 
นอกจากนี้ยังต่อด้วยการทัศนศึกษา ที่เมืองเชียงตุง ประเทศเมียนมาร์ 
การทัศนศึกษานี้ นอกจากจะเป็นการส่งเสริมสายสัมพันธ์อันดีระหว่าง
สมาชิกสมาคมฯแล้ว ทางสมาคมฯจะพยายามจัดไปยังสถานที่ท่ีเราส่วน
ใหญ่ไม่เคยไปกัน (Unseen trip) เพื่อเป็นการเปิดหูเปิดตา เห็นสถานที่
ใหม่ๆ  อกีทัง้ยงัเปน็การเรยีนรูช้วีติ วฒันธรรม ประเพณ ีของชนชาตติา่งๆ 
นอกเหนือไปจากความรู้ทางวิชาการที่ได้รับจากการประชุมอีกด้วย  
 ในการประชมุประจำาป ีของสมาคมฯ ในครัง้หนา้ ซึง่จะจดัในชว่ง 1-4
มนีาคม 2560 นัน้ ทางฝา่ยวชิาการ ของสมาคมฯ นำาโดย รศ. นพ. วรีะศกัดิ์
นาวารวงศ ์ไดม้กีารเปลีย่นรปูแบบใหม ่โดยการจดัใหม้ ีparallel sessions
เป็นครั้งแรก ทำาให้เนื้อหามีความหลากหลายมากขึ้น และผู้ฟังสามารถ
เลือกฟังเฉพาะเรื่องที่ตนเองสนใจได้ นอกจากนี้ยังทำาให้มีเวลาสำาหรับ
นำาเสนอผลงานวิจัยของสมาชิกแบบ oral presentation เพ่ิมมากข้ึน ผมจึง
ขอใช้โอกาสนี้เชิญชวนสมาชิกให้ส่งผลงานวิจัยของท่านมานำาเสนอใน
สมาคมฯ เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และ การกระตุ้นบรรยากาศการ
วิจัยทางโลหิตวิทยาต่อไป อน่ึงในด้านการจัดประชุมต่างๆ น้ัน ทางสมาคมฯ
อยากได้ข้อติชมและข้อเสนอแนะจากทุกท่านเป็นอย่างมากเพื่อนำามา
ปรบัปรงุเปลีย่นแปลงใหเ้ปน็ทีพ่อใจของทกุทา่น จงึขอความกรณุาทกุทา่น

สารจากเลขาธิการสมาคมฯ

สวัสดีครับพี่น้องชาวโลหิตวิทยาทุกท่าน
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 ส�ข�อ�ยุรศ�สตร์โรคเลือด 
ร�ยน�มจ�กซ้�ย-ขว� (แถวยืน)

 นพ. อิศรา อนงค์จรรยา, นพ. วริทธิ์ หวังซื่อกุล, นพ. สิทธาคม ผู้สันติ, พญ. ดวงกมล ภิญโญพรพาณิชย์, พญ. ชลลดา เหล่าเรืองโรจน์, 
พญ. ต้องใจ ฮันตระกูล, พญ. พิชาพร สำาเภาเงิน, พญ. พรนิภา ทูคำามี, พญ. นิศาชล คอวณิชกิจ, พญ. ณัฐภรณ์ นาระทะ, พญ. มนัสมนต์ 

หิรัญมาศสุวรรณ, พญ. จิตติมา ปูชิตเสถียร, พญ. หฤทัย ตันนุกิจ, พญ. จิราวดี น้อยวัฒนกุล, พญ. อังศุมาลิน ชัยพันธ์, พญ. สุภาวี แสงบุญ, 
พญ. ศรุตา ฟักนวม, พญ. ศศิธร รุ่งเรืองศิริวัฒน์, นพ. ดุสิต จิตรเอื้อกุล, นพ. ทนงศักดิ์ สุวรรณเทน 

แพทย์ผ่านการสอบเพื่อวุฒิบัตร /
อนุมัติบัตรสาขาโลหิตวิทยา ประจำาปี 2559

 ส�ข�โลหิตวิทย�และมะเร็งในเด็ก
รายนามจากซ้ายไปขวา (แถวยืน)

1. นพ.กุลพัฒน์ เส็งพานิช    2. นพ.ณัฐศรุต ส่งทวี      3. พญ.วาทินี แสนโภชน์   4. พญ.ปัญจรัตน์ โสวิทยกุล   
5. พญ.ลลิตา สาธิตสมิตพงษ์    6. นพ.ปกป้อง ณ สงขลา    7. นพ.สุรพงศ์ เลิศธรรมเกียรติ
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Asia-Pacific Division (APD), Euro-African Division (EAD) และ Inter-American Division (IAD) มีการจัดประชุมวิชาการนานาชาติ
ในระดับต่างๆ เป็นกิจกรรมสำาคัญที่รองรับภารกิจดังกล่าวข้างต้น และการจัดประชุมวิชาการระดับ World Congress นั้น ISH ถือว่าเป็น
ภารกิจสำาคัญประการหนึ่งที่จะต้องจัดให้มีขึ้นทุก 2 ปี ซึ่งสมาชิกที่เป็น National Society of Hematology จะหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพ
โดยหมุนเวียนไปตามภูมิภาคทั้งสาม

 สำาหรบัสมาคมโลหติวทิยาแหง่ประเทศไทยนัน้เราไดส้มคัรเขา้เปน็สมาชกิของ ISH มาตัง้แตป่ ีค.ศ. 1990 ซึง่ในเวลานัน้สมาคมฯ ยงัมี
ขนาดไมใ่หญเ่ทา่ปจัจบุนั สิง่ทีเ่รามใีนเวลานัน้คอื วสิยัทศัน ์อนัเปน็รากฐานของสมาคม ทีอ่าจารยส์ภุา ณ นคร และอาจารยส์ดุสาคร ตูจ้นิดา 
นายกสมาคมฯ ในยคุแรกๆ ไดว้างไวใ้ห ้และความมุง่มัน่ของอาจารยอ์าวโุสทัง้หลายของสมาคมฯ ในยคุสมยัทีม่ ีอาจารยภ์ทัรพร อศิรางกรู 
ณ อยธุยา เปน็นายกสมาคม ผา่นยคุของอาจารยว์นิยั สวุตัถ ีและอาจารยท์พิย ์ศรไีพศาล ทีข่ึน้มาเปน็นายกสมาคมฯในลำาดบัถดั ๆ  มา พวก
ทา่นไดน้ำาพาสมาคมฯ และโลหติแพทยร์ุน่นอ้งขึน้มาใหเ้ปน็ทีรู่จ้กัและยอมรบัในระดบัสากล จนเราไดร้บัความไวว้างใจใหเ้ปน็เจา้ภาพจดังาน
9th Congress of International Society of Hematology: Asia-Pacific Division (ISH-APD) ในปี 1999 ซึ่งเป็นงานระดับภูมิภาคของ 
ISH มีคนเข้าร่วมประชุมถึง 760 คน (ต่างชาติ 421 คน คนไทย 339 คน) นับจากนั้นมาสมาคมฯ และโลหิตแพทย์ของไทยได้เริ่มเป็นที่
รู้จักและยอมรับในหมู่ประเทศสมาชิกของ ISH มากขึ้น

 จากความสำาเร็จในการเป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมวิชาการของ ISH-APD ในปี 1999 ทำาให้สมาคมฯ มั่นใจที่จะจัดงานที่มีขนาดใหญ่
ขึ้นในปี 2006 สมัยที่อาจารย์แสงสุรีย์ จูฑา เป็นนายกสมาคมฯ จึงได้เสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดงาน 32nd World Congress of International 
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TSH จะเป็นเจ้าภาพจัดงาน 
“World Congress of ISH 2020”

 The International Society of Hematology (ISH) เป็นองค์กร
ทางด้านสาธารณสุขของภาคเอกชนท่ีมีสมาชิกถึงกว่า 60 ประเทศท่ัวโลก มี
ภารกิจมุ่งเน้นการเสริมให้มีการแลกเปล่ียนความรู้และเทคโนโลยี การร่วมมือ
ทางการค้นคว้าวิจัยทางการแพทย์ การดูแลรักษาผู้ป่วย การพัฒนาห้อง
ปฏิบัติการทางโลหิตวิทยาและการธนาคารเลือด ตลอดจนการเผยแพร่
ความรู้สู่สาธารณชน โดยมีการประสานงานร่วมกับองค์การอนามัยโลก 
สมาคมโลหิตวิทยานานาชาติ และองค์กรทางการแพทย์ต่างๆ เป็นสำาคัญ 
ในความร่วมมือกันระหว่างนานาประเทศนี้ ISH ได้มีการจัดโครงสร้างใน
การประสานความร่วมมือกันโดยแบ่งเป็นภูมิภาคต่างๆ 3 ภูมิภาค คือ 

 เปน็อกีครัง้หนึง่ ทีส่มาคมโลหติ
วิทยาแห่งประเทศไทย ได้รับเกียรติ
เป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมวิชาการ
นานาชาติในระดับ World Congress 
ในอีก 4 ปี ข้างหน้า ถือเป็นภารกิจ
ที่ยิ่งใหญ่ท้าทายรอพวกเราอยู่!…

เรื่อง : นพ. วิชัย ประยูรวิวัฒน์

Society of Hematology หรือ ISH 2008 ซึ่งปีที่จัดงานตรงกับสมัยของอาจารย์
ธานินทร์ อินทรกำาธรชัย เป็นนายกสมาคมฯ ISH 2008 เป็นงานประชุมที่รวมทั้ง 
3 division เข้าด้วยกันจึงนับเป็นงานใหญ่ที่สุดที่เคยจัดมา มีผู้เข้าร่วมประชุมมาก
ถึงกว่า 1,400 คน โดยเป็นชาวต่างชาติประมาณ 1,000 คน ถือเป็นงานประชุมที่
ประสบความสำาเรจ็เปน็ทีน่า่พอใจสำาหรบั ISH และประเทศไทยผูเ้ปน็เจา้ภาพจดังาน

อย่างมาก ความสำาเร็จในครั้งนั้นยังทำาให้ อาจารย์แสงสุรีย์ ซึ่งเป็นตัวแทนของ
ประเทศไทยใน ISH ได้รับเลือกจากประเทศสมาชิกให้เป็น Chair of 
Council ขององค์กรแห่งน้ี โดยอาจารย์ได้ดำารงตำาแหน่งอยู่นานถึง 5 ปี

      คำากล่าวที่ว่า “ง�นสร้�งคน คนสร้�งง�น” เป็นสิ่งที่เห็นได้จาก
สมาคมโลหิตวิทยาฯ ของพวกเราการได้มีโอกาสเป็นเจ้าภาพจัดงาน
ประชมุวชิาการระดบันานาช าต ิทำาใหพ้วกเราไดป้ระสบการณใ์นการ
จัดงาน ได้โอกาสเข้าถึงผู้เชี่ยวชาญทางโลหิตวิทยาที่มีชื่อเสียงระดับ

นายก สลท. มอบของที่ระลึกให้ Prof.Tomoki Naoe, M.D.,Ph.D. ISH Divisional Secretary Asia and Pacific Division (APD)
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โลกจำานวนไม่น้อย และที่สำาคัญทำาให้โลหิตแพทย์ของเราได้มีโอกาสแสดงศักยภาพด้านความรู้ความสามารถในการวิจัย และดูแลรักษา
ผู้ป่วยโรคเลือดเป็นอย่างดี จนเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ สิ่งนี้อาจจะเรียกได้ว่าเป็น “ง�นสร้�งคน”

 ส่วน “คนสร้�งง�น” นั้น หมายถึงพวกเราจำานวนไม่น้อยเมื่อก้าวขึ้นมาเป็นโลหิตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ได้เป็นผู้มีบทบาทสำาคัญในการ
สร้างงานวิจัยทางวิชาการที่มีคุณภาพมากขึ้น และผลักดันการดูแลรักษาผู้ป่วยให้มีมาตรฐานและประสิทธิภาพ รวมทั้งการสร้างสอนโลหิต
แพทย์รุ่นใหม่ขึ้นมาจากรุ่นสู่รุ่น ซึ่งคนรุ่นใหม่ๆ กำาลังจะสร้างงานใหม่ๆ ขึ้นมาอีก

 และงานชิ้นใหม่ที่สำาคัญกำาลังจะเกิดกับสมาคมฯ อีกครั้ง คือการเป็นเจ้าภาพจัดงาน 38th World Congress of International Society 
of Hematology (ISH 2020)

 เมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาผมพร้อมด้วยอาจารย์แสงสุรีย์ และกรรมการบริหารสมาคมฯ อีก 5 ท่าน ได้เดินทางไปเข้าร่วมประชุม 
36th World Congress of International Society of Hematology หรือ ISH 2016 ที่เมืองกลาสโกว สหราชอาณาจักรฯ ในนามของ
สมาคมฯ เพือ่เสนอตวัขอเปน็เจา้ภาพจดังาน 38th World Congress of International Society of Hematology (ISH2020) ขึน้ทีป่ระเทศไทย
ซึ่งผลการพิจารณาของคณะกรรมการ ISH สมาคมฯ ได้รับเลือกให้เป็นเจ้าภาพจัดงานนี้ในปี 2020 (ต่อจากประเทศแคนาดาที่กำาลังจะเป็น
เจ้าภาพจัดงานครั้งที่ 37 ในปี 2018 ที่เมืองแวนคูเวอร์)

 ISH 2020... ผมขอกล่าวถึงแรงผลักดันสำาคัญที่ทำาให้เราได้ไป bid (เสนอตัวเป็นเจ้าภาพ) งานประชุมนานาชาตินี้จนได้รับความ
สำาเรจ็ คอื...ในบา่ยวนัหนึง่ของปลายเดอืนพฤศจกิายน 2015 อาจารยแ์สงสรุยี ์ไดโ้ทร.มาบอกพวกเราวา่งานประชมุ ISH ป ี2020 จะตอ้งเวยีน
กลบัมาจดัทีภ่มูภิาคเอเชยีแปซฟิกิอกีครัง้ สมาคมฯ สนใจทีจ่ะเสนอตวัเปน็เจา้ภาพหรอืไม ่ผมจงึไดป้รกึษากบัอาจารยพ์ลภทัร โรจนน์ครนิทร ์
เลขาธิการสมาคมและ อาจารย์สุรเดช หงส์อิง ประธานฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ถึงความเป็นไปได้ ทั้งสองท่านเห็นด้วยในทันที พวกเราจึงนำา
เรื่องเสนอเข้าที่ประชุมกรรมการบริหาร ซึ่งขณะนั้นอาจารย์วันชัย วนะชิวนาวิน เป็นนายกสมาคมฯ อยู่ และที่ประชุมก็มีมติเห็นชอบให้ไป 
bid งานนี้จึงได้มีการเริ่มเตรียมตัวสำาหรับการไป bid งานตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2016 โดยได้รับการช่วยเหลือเรื่องการจัดเตรียมเอกสาร
รายละเอียดของความพร้อมของประเทศไทยและเงินทุนสนับสนุนจำานวนหนึ่งจากสำานักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การ
มหาชน) หรือที่เรียกกันว่า สสปน. การนำาเสนอรายละเอียดของเราได้เสนอต่อคณะกรรมการนานาชาติต่อจากการนำาเสนอความพร้อมของ
การจัดการประชุม ISH 2018 ที่ประเทศแคนาดาเป็นเจ้าภาพ และในระหว่างการนำาเสนอความพร้อมของประเทศไทยในการเป็นเจ้าภาพ
การประชุม World Congress of ISH 2020 นี้ ได้รับความสนใจจากประเทศสมาชิกอื่นๆ เป็นอย่างมาก โดยประเทศต่างๆ ได้แสดงความ
เห็นและประทับใจโดยมิรู้ลืมถึงถึงศักยภาพของเราเมื่อครั้งเป็นเจ้าภาพจัด World Congress of ISH 2008 นำามาซึ่งการยอมรับการเสนอตัว
เป็นเจ้าภาพของไทยอย่างเป็นเอกฉันท์
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 จากนี้ไปอีกประมาณ 4 ปี เราจะต้องเป็นเจ้าภาพในการจัดงานประชุม
นานาชาติ World Congress of ISH 2020 ผมคิดว่ากำาลังคนและกำาลัง
ความสามารถที่เรามีอยู่ สามารถช่วยกัน “สร้างงาน” ให้การประชุมวิชาการ
นานาชาติระดับโลกครั้งนี้เป็นงานที่มีคุณภาพและเกิดประโยชน์ต่อการดูแล
รักษาผู้ป่วยตลอดจนการพัฒนางานวิจัยทางโลหิตวิทยาเพื่อมวลมนุษยชาติ
ในอนาคตต่อไป... มาช่วยกันนะครับ
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SIOP 2016
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การเข้าร่วมประชุม SIOP 2016

 เมื่อวันที่ 19-22 ตุลาคม 2559 ดิฉัน อาจารย์ปัญญา และอาจารย์สุรเดช มีโอกาสได้ไปร่วมประชุม 

The 48th Congress of the International Society of Pediatric Oncology (SIOP) ซึ่งจัดขึ้นที่ Con-

vention Centre เมือง Dublin ประเทศไอร์แลนด์ ในงานนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมประมาณ 2,200 คน จากมาก

กว่า 20 ประเทศทั่วโลก โดยมีทั้งแพทย์ พยาบาล ผู้ป่วยและผู้ปกครองเด็กโรคมะเร็ง มีหัวข้อต่างๆ ที่เป็น

ความรู้ updated ทางด้านมะเร็งเด็ก ทั้งในส่วนของ pediatric oncology, surgery, radiation, supportive

care และ psycho-oncology ที่พวกเรามีโอกาสเลือกเข้าร่วมฟังได้อย่างเต็มที่ ทางทีมแพทย์ไทยยังมีอาจารย์

สามารถ, อาจารย์วรวุฒิ และอาจารย์ปีติ ที่ได้เข้าร่วมประชุมและได้รับคัดเลือกให้นำาเสนอโปสเตอร์ผลงาน

วิจัยอีกด้วย โดยอาจารย์ทั้ง 3 ท่านได้รับทุนสนับสนุนการประชุมจากสมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย 

ที่สำาคัญการเข้าร่วมงานนี้ทำาให้เรามีโอกาสได้เข้าร่วมประชุม SIOP-Asia working Committee ในวันที่

20 ตุลาคม 2559 โดยอาจารย์ปัญญา และอาจารย์สุรเดช ได้นำาเสนอแผนงานที่สมาคมโลหิตวิทยาแห่ง

ประเทศไทย ร่วมกับชมรมโรคมะเร็งเด็กแห่งประเทศไทย ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมวิชาการ

นานาชาติ The 11th SIOP Asia Congress ในวันที่ 25-28 พฤษภาคม 2560 ที่โรงแรม Centara 

Grand at Central World กรุงเทพมหานคร ซึ่งได้รับความสนใจมากมาย brochure ที่เราเอาไปวางไว้

บางส่วนตั้งแต่วันแรกของการประชุมหมดอย่างรวดเร็ว โดยหลังจากที่อาจารย์ปัญญาและอาจารย์สุรเดช

นำาเสนอโครงร่างที่จะจัดการประชุมเสร็จเรียบร้อย ปรากฏว่ามี speaker จากหลายประเทศเข้ามา

แนะนำาและเสนอตัวที่จะมาพูดให้โดยมีทุนที่จะดูแลค่าเดินทางหรือค่าที่พักมาเอง ทั้งในส่วน Scientific

session ของแพทย์ พยาบาล, Traditional และComplementary medicine, Pediatric Oncology in 

Developing Countries (PODC) ร่วมถึง Childhood Cancer International ซึ่งเป็นส่วนของผู้ป่วย

และผู้ปกครอง หลังการประชุม SIOP-Asia พวกเรายังได้ประชุมกับ Prof. Chi Kong Li ซ่ึงเป็น

ประธาน SIOP-Asia คนปัจจุบันเพ่ือร่วมกันจัด speaker เพ่ิมเติม นอกจากน้ีอาจารย์ปัญญาและอาจารย์สุรเดช

ยังสามารถติดต่อหา sponsor ได้ในส่วนของ Lunch symposium ด้วย  นับว่าการไปประชุม SIOP-Asia 2016

ในครั้งนี้คุ้มค่ามากทั้งได้ความรู้ ได้ประชาสัมพันธ์งาน และจัดเตรียมงานประชุม SIOP-Asia 2017 เพื่อให้

เป็นงานประชุมที่มีคุณภาพ เกิดประโยชน์ต่อบุคลากรทางการแพทย์ ผู้ปกครอง ผู้ป่วยเด็กโรคมะเร็ง และ

เปิดโอกาสให้เกิดความร่วมมือกันกับนานาชาติได้มากขึ้นต่อไปในอนาคต 

SIOP 2016
เรื่อง : พญ. กลีบสไบ สรรพกิจ
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งานประชุมวิชาการประจำาปี สลท.ครั้งที่ 48 
13-16 มีนาคม 2559 ณ โรงแรมเซนทราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ
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และ พิธีแสดงความยินดี ผู้สำาเร็จการฝึกอบรม 
และสอบเพื่อวุฒิบัตรฯ ประจำาปี 2559
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The 5th TSH International Symposium 
“Red Cell Disorders : From Bench to Bedside”

May 20-22, 2016, Bangkok
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How to Handle Difficult Palliative Care
Issues in Hematology and Pediatric Oncology

9 - 10 กรกฎาคม 2559 
ณ โรงแรมบัดดี้ โอเรียนทอล ริเวอร์ไซด์ จ.นนทบุรี
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งานประชุมวิชาการ 
10th Educational Course for Hematology Trainees

6 - 7 สิงหาคม 2559
ณ สปริงฟิลด์ แอท ซี รีสอร์ทแอนด์ สปา จังหวัดเพชรบุรี
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โลหิตวิทยาสัญจร ครั้งที่ 12
2 กันยายน 2559 ณ ห้องประชุมยุคลฑิฆัมพร 

รพ. มหาราชนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช
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