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บรรณาธิการแถลง

	 พบกันอีกครั้งในจุลสารฉบับแรกของคณะกรรมการบริหาร	สลท.ชุดที่	17	ที่มี	อ�จ�รย์วันชัย วนะชิวน�วิน	ดำารงตำาแหน่งนายกสมาคมฯ
อันดับที่	9	ซึ่งเป็นไปตามผลการเลือกตั้งของสมาชิก	สลท.	ปลายเดือนมีนาคมที่ผ่านมา	โดยมีการเปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบงานบริหารของ	สลท.หลาย
ตำาแหน่ง	สมาชิกคงจะเห็นรูปแบบของกิจกรรมที่เปลี่ยนไปในระยะเวลาอันใกล้นี้			

	 เดือนตุลาคมนี้ อ�จ�รย์ภัทรพร อิศร�งกูร ณ อยุธย�	จะมีอายุครบ	80	ปี	อาจารย์เป็นบุคคลตัวอย่าง...ไม่เพียงต่อพวกเราชาวโลหิตวิทยา
แต่รวมถึงแพทย์รุ่นหลังจำานวนมาก	ท่านได้สร้างความเจริญงอกงามให้แก่การแพทย์และการสาธารณสุขของประเทศไทยอย่างเอนกอนันต์	นับเป็น
ปชูนยีาจารยอ์กีทา่นหนึง่ทีเ่ปน็ความภาคภมูใิจของสมาคมของเรา	สลท.ไดจ้ดังานมฑุติาจติใหแ้กท่า่นในวนัที่	15	ตลุาคมนี้	ทีห่อ้งสยามมงกฎุราชกมุาร	
อาคารเฉลิมพระบารมี	50	ปี	ซอยศูนย์วิจัย	กรุงเทพ	ลงทะเบียนตั้งแต่เวลา	9	โมงเช้า	เป็นต้นไป	
   
	 ช่วงนี้ฝนเริ่มตกมากกว่าเวลาอื่นของปี	สำานวน “เอ�อยู่”	เริ่มมีคนพูดถึงมากขึ้น	ว่าคราวนี้อยู่แน่หรือเปล่า	อย่างไรก็อย่าประมาทนะครับ
เรื่องของฟ้าดิน	เป็นอะไรที่เราควบคุมไม่ได้	แต่	“สติ”	เป็นของเราเองที่เราสามารถควบคุมได้	เมื่อมี	“สติ”	ปัญญาก็จะตามมาเอง	อย่างไรก็ดีคิดถึง
ทางหนีทีไล่ไว้บ้างก็ดีนะครับ...	ส่วนในด้านการทำางานของพวกเราขณะนี้	ตั้งแต่เดือนตุลาคมนี้	ก�รควบคุมก�รใช้ย�สำ�หรับผู้ป่วยนอก	ของผู้ป่วย
มีสิทธิ	“เบิกจ�กกรมบัญชีกล�ง”	มีความเข้มข้นจริงจังมากขึ้นในการสั่งใช้ยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติ	...แพทย์เราต้องพยายามเข้าใจประเด็นปัญหา
และต้องพิจารณาสั่งยาอย่างมีความระมัดระวัง	เพราะอาจมีผลกระทบมาถึงพวกเราเอง	ถ้าไม่อยู่ภายใต้กฎเกณฑ์ที่กำาหนดไว้ได้			

	 ขอแสดงความยินดีอย่างยิ่งที่	อ�จ�รย์นิเวศน์ นันทจิต	ได้รับตำาแหน่ง	อธิก�รบดี มห�วิทย�ลัยเชียงใหม่ ถือได้ว่าท่านเป็นโลหิตแพทย์ท่านแรกที่
ได้รับตำาแหน่งอันมีเกียรตินี้	และช่างเป็นการประจวบเหมาะอย่างมากที่	สลท.จัดประชุมวิชาการกลางปี	“Hematologic Disorders from Conventional
towards Innovative Therapy”	ที่จังหวัดเชียงใหม่	ในวันที่	14-15	พฤศจิกายน	ตามด้วยงาน	“3 rd Meeting of Asian Cellular Therapy Organization
“ในวันที่ 15-17 พฤศจิก�ยน ซึ่งมี อ�จ�รย์แสงสุรีย์ จูฑ� อดีตน�ยกสม�คมฯ เป็นประธ�นจัดง�น ที่โรงแรม Le Meridian Chiangmai
สรุป...ไปเชียงใหม่ครั้งนี้ได้ร่วมการประชุมสองงานเลย	เพราะฉะนั้นอย่าลืมไปแอ่วเหนือ ในช่วงอากาศน่าจะหนาวด้วยกันนะครับ  
      

      รองศ�สตร�จ�รย์ พลตรี  น�ยแพทย์ไตรโรจน์  ครุธเวโช  
      trirojk@gmail.com 

  สวัสดีครับ



  
 

   จ ุลสาร สมาคมโลห ิตว ิทยาแห ่งประเทศไทย
3

กำ�หนดก�ร
ง�นแสดงมุฑิต�จิต  เนื่องในสิริมงคลว�ร ๘๐ ปี

ศ�สตร�จ�รย์เกียรติคุณ  แพทย์หญิงภัทรพร  อิศร�งกูร ณ อยุธย�

วันจันทร์ที่  ๑๕  ตุล�คม  ๒๕๕๕
ณ  ห้องสย�มมงกุฎร�ชกุม�ร อ�ค�รเฉลิมพระบ�รมี  ๕๐ ปี  

ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่  กรุงเทพฯ

๐๙.๐๐ - ๑๐.๐๐ น.	 ลงทะเบียน		

๑๐.๐๐ - ๑๐.๑๐ น. นายกสมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทยกล่าวเปิดงาน		

๑๐.๐๐ - ๑๐.๒๕ น.	 วีดีทัศน์อัตชีวประวัติ		ศาสตราจารย์เกียรติคุณ		แพทย์หญิงภัทรพร		อิศรางกูร	ณ		อยุธยา

๑๐.๐๐ - ๑๑.๑๕ น. กล่าวแสดงมุฑิตาจิต	โดย

	 	 	 -	ศาสตราจารย์เกียรติคุณ		แพทย์หญิง		คุณหญิงสุดสาคร		ตู้จินดา

	 	 	 -	ศาสตราจารย์		นายแพทย์รัชตะ		รัชตะนาวิน

	 	 	 -	นายแพทย์แถม		ทัพพยุทธพิจารณ์		

	 	 	 -	ศาสตราจารย์เกียรติคุณ		นายแพทย์สมศักดิ์		โล่ห์เลขา

	 	 	 -	ศาสตราจารย์เกียรติคุณ		พลโทหญิง		แพทย์หญิงทิพย์			ศรีไพศาล

๑๑.๑๕ - ๑๑.๓๐ น.	 ศาสตราจารย์เกียรติคุณ		แพทย์หญิงภัทรพร		อิศรางกูร		ณ	อยุธยา		กล่าวขอบคุณ		

๑๑.๓๐ - ๑๒.๑๕ น.	 คณาจารย์		ศิษย์		และ	แขกผู้มีเกียรติแสดงมุฑิตาจิต

๑๑.๑๕ - ๑๓.๐๐ น.	 รับประทานอาหารกลางวัน		(โต๊ะจีน)
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	 ในนามของคณะกรรมการบริหารสมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย	วาระปี	พ.ศ.	2555-2557	ขอสวัสดีสมาชิกสมาคมฯ	และชาวโลหิตวิทยา
ทุกท่าน	การดำาเนินงานของสมาคมฯ	ของกรรมการบริหารในยุคปัจจุบันจะเป็นไปตามวัตถุประสงค์และพันธกิจที่ตั้งไว้	โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเผยแพร่
ความรู้ด้านโลหิตวิทยาที่ก้าวหน้าและทันยุคให้แก่โลหิตแพทย์	แพทย์เวชปฏิบัติ	นักวิทยาศาสตร์การแพทย์	และบุคลากรทางการแพทย์อื่น	รวมทั้งธำารง
ไว้ซึ่งมาตรฐานแห่งวิชาชีพของโลหิตแพทย	์โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการฝึกอบรมเพื่อวุฒิบัตรและหนังสืออนุมัติแสดงความเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านโลหิต
วิทยา	ในปี	พ.ศ.	2555	นี้	ทางสมาคมฯ	ได้มีกิจกรรมทางวิชาการอยู่หลายรายการ	ได้แก่	การจัด	6th Education Course for Hematology Trainees 
ที่บางแสน	ระหว่างวันที่	28-29	กรกฎาคม	2555	ซึ่งมีแพทย์ประจำาบ้านโลหิตวิทยาเข้าร่วม	61	คน	การจัดประชุมวิชาการโลหิตวิทยาสัญจร	ครั้งที่	8	
สำาหรับแพทย์เวชปฏิบัติโดยเฉพาะจากโรงพยาบาลทางแถบตะวันตกของประเทศ	ที่โรงแรมเฟลิกซ์	ริเวอร์แคว	จังหวัดกาญจนบุรี	ระหว่างวันที่	18-19	
สิงหาคม	2555	มีผู้เข้าร่วมประชุม	85	คน	และระหว่างวันที่	14-15	พฤศจิกายน	2555	สมาคมฯ	จะจัดงานประชุมวิชาการกลางปี	ครั้งที่	42	ในหัวข้อ
หลัก	“Hematologic	Disorders:	From	Conventional	towards	Innovative	Therapy	ต่อด้วยการจัดประชุมวิชาการนานาชาติ	3rd	Meeting	of	Asian	
Cellular	Therapy	Organization	(ACTO	2012)	ระหว่างวันที่	15-17	พฤศจิกายน	2555	โดยจัดร่วมกับ	ACTO	ซึ่งทั้ง	2	รายการหลังนี้จัดที่โรงแรม
เลอ	เมอริเดียน	จังหวัดเชียงใหม่
	 นอกจากกิจกรรมทางวิชาการที่จัดให้สมาชิกของสมาคมฯ	แล้ว	ทางสมาคมฯ	มีพันธกิจที่จะรับใช้สังคมในรูปแบบต่างๆ	ซึ่งในปีนี้จะจัดงานเสวนา
โลหิตวิทยาพบประชาชนครั้งที่	3	ในวันที่	15	ธันวาคม	2555	ณ	โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า	ในเรื่อง	“โลหิตจางภัยเงียบที่ต้องระวัง”	และในวาระที่
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ	แพทย์หญิงภัทรพร	อิศรางกูร	ณ	อยุธยา	ซึ่งเป็นปูชนียาจารย์สาขาโลหิตวิทยาและมีบทบาทสำาคัญในการก่อตั้งสมาคมโลหิต
วิทยา	จะมีอายุครบ	80	ปี	ทางสมาคมฯ	มีความยินดีและรู้สึกเป็นเกียรติที่จะจัดงานมุทิตาจิตให้กับอาจารย์ในวันที่	15	ตุลาคม	2555	เวลา	9.00-13.00	
น.	ณ	ห้องสยามมกุฎราชกุมาร	อาคารเฉลิมพระบารมี	50	ปี	ชั้น	3	จึงขอเชิญชวนลูกศิษย์และชาวโลหิตวิทยาทุกท่านร่วมแสดงมุทิตาจิตให้กับอาจารย์
	 ในปี	พ.ศ.2556	สมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทยจะมีอายุครบ	36	ปี	ทางสมาคมฯ	จะจัดงานฉลองใหญ่ในวาระดังกล่าวร่วมกับการจัดประชุม
วิชาการประจำาปี	ซึ่งกำาหนดไว้ในวันที่	17-20	มีนาคม	2556	ทั้งหมดเป็นตัวอย่างของกิจกรรมที่สมาคมฯ	ได้วางแผนไว้และจะมีเพิ่มมากขึ้นในปี	2556	
จึงขอเชิญชวนสมาชิกของสมาคมฯ	ทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ	ตลอดจนช่วยเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมด้วย	เพื่อความเข้มแข็ง	ความสามัคคี	และ
เป็นปึกแผ่นของสมาคมฯ	ตลอดไป	สวัสดีครับ

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

สารจากนายกสมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย
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อย่างเต็มที่	เพื่อให้วงการโลหิตวิทยาในประเทศไทยมีความก้าวหน้ายิ่งๆ	ขึ้นไป	
	 ในวันที่	23	มิถุนายน	2555	กรรมการบริหารชุดนี้ได้ประชุมสัมมนากันเพื่อกำาหนดทิศทางทางการพัฒนาของสมาคม	โดยเราได้ตั้งพันธกิจและ
กลยุทธใหม่โดยมีการเปลี่ยนแปลงที่สำาคัญพอสรุปได้ดังนี้
	 แนวทางของสมาคมทีจ่ะนำาไปสูค่วามเปน็นานาชาตมิากขึน้โดยเฉพาะในประชาคมอาเซยีนทีก่ำาลงัจะเกดิขึน้ในอนาคตอนัใกล	้สมาชกิจะไดเ้หน็การ
ประชมุระดบันานาชาตใินประเทศไทยบอ่ยมากขึน้	มกีารจดัประชมุรว่มกบัสมาคมแพทยใ์นประชาคมอาเซยีนทัง้ในประเทศไทยและในประเทศเพือ่นบา้น	
สมาคมจะมีการให้ทุนสมาชิกไปอบรมดูงานหรือนำาเสนอผลงานที่ต่างประเทศ	มีการยกระดับวารสารโลหิตวิทยาและเวชศาสตร์บริการโลหิตของเราให้
เป็นสากลมากขึ้น	เป็นต้น	ในด้านของสมาชิกคงต้องช่วยกันทำาตนให้คุ้นเคยกับภาษาอังกฤษมากยิ่งขึ้น	ทั้ง	ฟัง	พูด	อ่าน	และ	เขียน	ต่อไปจากนี้การส่ง
บทความมายังวารสารของสมาคมถ้าเป็นภาษาอังกฤษจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ	ถึงแม้ว่าภาษาอังกฤษไม่ใช่ภาษาของเราแต่มันกำาลังจะเป็นภาษา
กลางของประชาคมอาเซียน	ทำาให้พวกเราทุกคนต้องใช้มันมากขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
	 สมาคมมีนโยบายที่จะสนับสนุนการวิจัยทางโลหิตวิทยาที่มีคุณภาพ	โดยงานวิจัยที่สามารถนำาผลไปใช้ได้ในวงกว้างคืองานวิจัยแบบสหสถาบัน	
(Multicenter	study)	ซึง่ตอ้งอาศยัความสามคัครีว่มใจกนัระหวา่งชาวโลหติวทิยาจากสถาบนัตา่งๆ	ผมเขา้ใจวา่ทกุทา่นมภีาระกจิงานบรกิารและการสอน
มากอยู่แล้ว	แต่ต้องขอเรียนว่างานวิจัยที่ดีจะสามารถนำาผลสำาเร็จไปใช้ประโยชน์แก่ผู้ป่วยจำานวนมากได้	จึงเป็นเรื่องจำาเป็นที่ทุกคนจะต้องร่วมมือกันทำา
เพื่อส่วนรวม	การสนับสนุนของสมาคมมีทั้งการให้ทุนวิจัย	และมีแผนการจะจัดทีมที่ปรึกษาและบุคคลากรสนับสนุนด้านวิจัยด้วย	นอกจากนี้ขอเรียน
ประชาสัมพันธ์ว่าทางสภาวิจัยแห่งชาติ	(วช)	มีการให้ทุนวิจัยแบบสหสถาบันทุกปี	โดยสมาชิกที่สนใจสามารถส่งโครงร่างวิจัยผ่านทางสมาคมได้	ในปีนี้
ทาง	วช	ได้ปิดรับสมัครไปแล้ว	แต่คาดว่าน่าจะเปิดรับสมัครใหม่ในต้นปี	2556	โดยทางสมาคมจะมาประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกทราบทันทีที่มีการประกาศ
ให้ทุน	วช	รอบใหม่
	 สมาคมมีพันธกิจในการดูแลรักษาผู้ป่วยแบบองค์รวม	จึงมีการแต่งต้ังคณะอนุกรรมการฝ่าย	palliative	care	ของสมาคมเป็นคร้ังแรก	โดยมีแพทย์หญิง
กวิวัณณ์	วีรกุล	เป็นประธาน	อนุกรรมการชุดนี้จะช่วยพัฒนางานด้านการรักษาประคับประคองสำาหรับผู้ป่วยโรคโลหิตวิทยาและมะเร็งในประเทศไทย
ซึง่มคีวามสำาคญัไมแ่พก้ารรกัษาโรคมะเรง็โดยตรง	โดยเริม่จากการใหค้วามรูแ้ละฝกึอบรมสมาชกิดา้นการรกัษาผูป้ว่ยแบบองคร์วม	โดยจดัเปน็	workshop	
ในงานประชุมวิชาการของสมาคม	และสมาชิกทุกท่านจะได้เห็นงานต่างๆของอนุกรรมการชุดนี้ในโอกาสต่อๆ	ไป
	 สมาคมมีจุดมุ่งหมายท่ีจะทำาให้เกิดความสามัคคีเก้ือกูลกันในหมู่สมาชิก	การสร้างเครือข่ายในหมู่สมาชิกจึงมีความสำาคัญมาก	เน่ืองจากปัจจุบันเป็น
โลกทางไซเบอรก์ารถา่ยทอดขอ้มลูขา่วสารทีร่วดเรว็ทีส่ดุคอื	ทางเวบไซทข์องสมาคม	(www.tsh.or.th)	และทางจดหมายอเิลก็โทรนคิส์	(E-mail)	นอกจาก
นีเ้รามแีผนการจะเปดิ	social	cyber	network	ชนดิอืน่ๆ	ตอ่ไป	สมาชกิทกุทา่นทีม่กีารเปลีย่นทีอ่ยูห่รอืสถานทีต่ดิตอ่	ขอใหท้า่นกรณุาแจง้สมาคมใหท้ราบ
ด้วย	อันจะเป็นเป็นช่องทางให้เราสามารถติดต่อท่านเพื่อนำาเสนอสิทธิประโยชน์จากสมาคมที่จะให้แก่ท่านในโอกาสข้างหน้า
	 ในโอกาสนี้จึงขอเรียนประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆของสมาคม	(รายละเอียดอยู่บนเว็บไซท์และจุลสารสมาคม)	ซึ่ง
นอกจากจะได้รับในด้านวิชาการที่ทันสมัยแล้ว	ยังเป็นโอกาสที่จะได้พบปะสังสรรกับพรรคพวกพี่น้องชาวโลหิตวิทยา	และเข้าร่วมกิจกรรมดีๆ	เช่น	การ
แสดงมุทิตาจิตอาจารย์อาวุโส	รวมทั้งกิจกรรมสันทนาการอื่นๆ	ที่สนุกสนานมาก	
	 การสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงกันของมวลหมู่สมาชิกนอกจากจะทำาให้เกิดการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในด้านต่างๆ	แล้ว	ยังก่อให้เกิดพลังผลักดันในการ
ยกระดับมาตรฐานการดูแลรักษา	รวมทั้งการป้องกันโรคทางโลหิตวิทยาอันเป็นปัญหาสาธารณสุขสำาคัญของชาติอีกด้วยครับ

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

สวัสดีครับพี่น้องช�วโลหิตวิทย�ทุกท่�น

สารจากเลขาธิการสมาคม

	 ก่อนอื่นในนามของคณะกรรมการสมาคมโลหิตวิทยาชุดใหม่	ต้องขอขอบคุณสมาชิก
ที่ให้ความไว้วางใจเลือกกรรมการชุดนี้มาทำางานสมาคม	โดยพวกเราทุกคนยินดีรับใช้สมาคม
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แถวนั่ง	 (จากซ้ายไปขวา)	รศ.นพ.ไตรโรจน์	ครุธเวโช	(ประธานฝ่ายเผยแพร่ความรู้สู่ประชาชน),	พญ.สร้อยสอางค์	พิกุลสด	(กรรมการกลาง),
	 รศ.นพ.วิชัย	ประยูรวิวัฒน์	(อุปนายก)	ศ.นพ.วันชัย	วนะชิวนาวิน	(นายกสมาคมและประธานฝ่ายวิชาการ),	พญ.วันดี	นิงสานนท์	(เหรัญญิก),
	 รศ.นพ.วีระศักดิ์	นาวารวงศ์	(รองประธานฝ่ายวิชาการ)	รศ.นพ.ปัญญา	เสกสรร	(รองประธานฝ่ายวิชาการ)
แถวยืน	(จากซ้ายไปขวา)	ศ.นพ.สุรเดช	หงส์อิง	(ประธานฝ่ายวิเทศน์สัมพันธ์),	รศ.นพ.สุภร	จันท์จารุณี	(กรรมการกลาง)	
	 ศ.นพ.พลภัทร์	โรจน์ครินทร์	(เลขาธิการ),	รศ.นพ.รชต	ลำากูล	(ประธานฝ่ายสารสนเทศ)	ผศ.นพ.นพดล	ศิริธนารัตนกุล	(ประธานฝ่ายวิจัย),	
	 รศ.นพ.อานุภาพ	เลขะกุล	(ประธานฝ่ายวารสาร)	รศ.ดร.อ้อยทิพย์	ณ	ถลาง	(ปฏิคม),	ผศ.พญ.กวิวัณณ์	วีรกุล	(นายทะเบียน)

รายนามคณะกรรมการบริหารสมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย
วาระท่ี ๑๗ พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗
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     อาจารย์ ร้อยตรี นายแพทย์กานดิษฎ์ ประยงค์รัตน	์อาจารย์อายุรแพทย์	หน่วยโลหิตวิทยา	
กองอายุรกรรม	โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า	จบแพทยศาสตร์บัณฑิตและวุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ
สาขาอายุรศาสตร์โรคเลือดจาก.คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล	อาจารย์ได้ไปศึกษาเป็น	
Clinical	fellow	in	The	Leukemia/Bone	Marrow	Transplant	Program	of	British	Colum-
bia,	University	of	British	Columbia,	Vancouver,	Canada.	ในปี	2010-2012	ได้รับตำาแหน่ง	
Chief	fellow	และได้นำาเสนอผลงานวิจัย	เรื่อง	Treatment	of	Elderly	Patients	(Age	>	60)
with	Aggressive	B-cell	Lymphoma	using	the	Magrath	Protocol.	ที่งานประชุม	The	Canadian	

Conference	On	Lymphoproliferative	Diseases.	Fairmont	Chateau	Lake	Louise,	Lake	Louise,	Alberta,	Canada.	โดยเปน็	1	ใน	12	ผลงาน
วจิยัแพทยเ์ฟลโลวท์ีไ่ดร้บัการคดัเลอืกเขา้รอบสดุทา้ยไปประกวด	Young	investigator	award	ในงานประชมุดงักลา่ว	และงานวจิยั	Haematopoi-
etic	stem	cell	transplantation	for	patients	with	chronic	myeloid	leukaemia	after	failure	of	tyrosine	kinase	inhibitor	therapy.	ในงานประชมุ
The	European	Group	on	Blood	and	Marrow	Transplantation	Annual	Meeting.	Palexpo	Conference	Center,	Geneva,	Switzerland	
นับเป็น	young	blood	ปัจจุบันกลับมาเป็นอาจารย์อายุรแพทย์โลหิตวิทยาของกองอายุรกรรม	โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า	นับเป็นอีกท่าน
หนึ่งที่กลับมาพัฒนางานด้านโลหิตวิทยาของเราให้ทัดเทียมต่างประเทศในอนาคต

    อาจารย์ ร้อยโท นายแพทย์ปิยะ รุจกิจยานนท์ อาจารย์กุมารแพทย์สาขาโลหิตวิทยา
และมะเร็งในเด็กของโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า	จบการศึกษาแพทยศาสตร์บันฑิต	จาก
วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า	(เกียรตินิยมอันดับ	1)	เมื่อปี	พ.ศ.	2544	หลังจาก
นั้นไปศึกษาต่อเป็น	Post-Doctorate	Research	Fellow,	Marrow	Failure	and	Myelodys-
plasia	Program,	Division	of	Haematology/Oncology	and	Immunity	Infection	Injury	
and	Repair	Programme,	ที่	The	Hospital	for	Sick	Children,	University	of	Toronto,	

Ontario,	Canada	ระหว่างปี	พ.ศ.	2546-2548	และเข้าเป็น	Pediatric	Residency,	Children’s	Hospital	of	Eastern	Ontario,	Canada				
ปี	พ.ศ.	2548-2551	ได้รับ	American	Board	of	Pediatrics	และเข้าศึกษาต่อเป็น	Pediatric	Hematology-Oncology	Fellowship,	St.	Jude	
Children’s	Research	Hospital	ปี	พ.ศ.	2551-2554	และ	Pediatric	Stem	Cell	Transplantation	and	Cellular	Therapy	Fellowship,
St.	Jude	Children’s	Research	Hospital	ปี	พ.ศ.	2554-2555	ปัจจุบันเรียนจบกลับมาเป็นอาจารย์กุมารแพทย์หน่วยโลหิตวิทยาและมะเร็ง
	กองกุมารเวชกรรม	โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า	ขณะศึกษาที่ต่างประเทศ	ได้รับรางวัล	Canadian	Hematology	Society	Research	Award	
ป ีพ.ศ.	2550	และ	Physician	Scientist	Fellowship	Award	ปี	พ.ศ.	2554	มีผลงานวิจัยหลายเรื่องที่ตีพิมพ์และอยู่ในระหว่างตีพิมพ์ที่
เกี่ยวข้องกับ	stem	cell	biology	และ	cellular	therapy	เช่น	Prediction	of	CD34	(+)	cell	yield	in	hematopoietic	cell	products	from	
children	by	peripheral	blood	CD34	(+)	cell	counts.	หรือ	SBDS	inhibits	expression	of	FAS	in	response	to	apoptosis	inducers.	
หรือ	Activating	NK	cell	receptors	in	haploidentical	transplantation	เป็นต้น	อาจารย์จะนำาความรู้ด้าน	transplantation	และ	cellular	
therapy	กลับมาพัฒนาวงการโลหิตวิทยาของไทยให้เจริญก้าวหน้าในอนาคต

Newcomer

 อาจารย์นายแพทย์กรมิต ศุภพิพัฒน์ อาจารย์กุมารแพทย์	หน่วยโลหิตวิทยาและมะเร็ง	ภาควิชากุมาร
เวชศาสตร์	โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์	จบแพทยศาสตร์บัณฑิต	(เกียรตินิยมอันดับ	1)	จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ป	ีพ.ศ.	2544	ไปศกึษาตอ่จนจบ	Pediatric	Residency	ที	่John	H	Stroger	Jr.	Hospital	of	Cook	County,	Chicago,	
IL,	USA	ในปี	พ.ศ.	2551	และต่อด้วย	Pediatric	Hematology/Oncology	fellowship	และ	Pediatric	Leukemia	
and	Lymphoma	Fellowship	ที่	Texas	Children’s	Cancer	and	Hematology	Center,	Houston	จบในปี	พ.ศ.	
2555	ได้รับรางวัล	Commendation	for	Outstanding	Academic	Performance,	1998	และ	Honors	for	highest	
scores	in	ABP	in	Training	Examination,	2006.	อาจารย์กรนิตย์สนใจในการวิจัยเกี่ยวกับ	leukemia	และมีงาน
วิจัยหลายเรื่อง	เช่น	Targeting	AKT	Signaling	in	Pediatric	Acute	Lymphoblastic	Leukemia	with	Sulforaphane,	Molecular	Cancer	
Therapeuticม	Anti-leukemic	Property	of	Sulforaphane	in	Pediatric	Precursor	B	cell	Acute	Lymphoblastic	Leukemia.	อาจารย์
จะกลับมาเป็นกำาลังสำาคัญของชาวโลหิตวิทยาในการพัฒนาการรักษาและวิจัยด้าน	Leukemia	ให้เข้มแข็งสืบไป
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การประชุมวิชาการกลางปี สมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย คร้ังท่ี 41 
Controversies in Hematology
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12 - 15 มีนาคม 2555 
ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์
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งานมุฑิตาจิต ๖ รอบ มงคลวาร ๓ คณาจารย์โลหิตวิทยา
๑๒ มีนาคม ๒๕๕๕

ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์




