
สรุปกิจกรรมประจ าปี 2562 
 
กิจกรรมทั่วไป ปี 2562 

1. ด าเนินการประชุมคณะกรรมการบริหารทุก 2 เดือน 
2. เป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ 2019 Highlights of ASH in Asia-Pacific ระหว่างวันที่ 23-24 กุมภาพันธ์ 

2562 ที่ เซ็นทาราแกรนด์ แอนด์ บางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ ซึ่งเป็นงานที่ร่วมจัดกับ American Society 
of Hematology (ASH) มีผู้เข้าร่วมประชุมจ านวน 806 คน จาก 26 ประเทศ (ประเทศไทย 196 คน ต่างชาติ 610 คน)   

3. จัดงานประชุมวิชาการประจ าปี คร้ังที่ 54 “Hematology 2018: The Nuts and Bolts” วันที่1-2 พฤษภาคม 2562 ณ 
โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ มีผู้เข้าประชุมทั้งหมด 438 คน   

4. จัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ “7th TSH International Symposium  (TSH-IS 2019)”  "Advancement of 
Lymphoid Disorders" วันที่ 3-4 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ มีผู้เข้าประชุม
ทั้งหมด 438 คน   

5. จัดงานประชุมวิชาการ “13th Educational Course for Hematology Trainee” วันที่  3-4 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรม
เคปราชา ศรีราชา จังหวัดชลบุรี  มีผู้เข้าประชุมทั้งหมด  80 คน 

6. จัดงานอบรมวิชาการ “Palliative care” คร้ังที่  วันที่ 7-8 กันยายน 2562 ณ โรงแรม บัดด้ี โอเรียนทอล ริเวอร์ไซด์ 
จังหวัดนนทบุรี มีผู้เข้าประชุมทั้งหมด 65 คน 

7. จัดงานประชุมวิชาการโลหิตวิทยาสัญจร คร้ังที่  15  วันที่ 20 กันยายน 2562 ณ โรงพยาบาลน่าน ผู้เข้าประชุมทั้งหมด 
225 คน 

8. จัดงานประชุมวิชาการกลางปี คร้ังที่ 55 “Perplexing Cases in hematology” วันที่  17-18 ตุลาคม 2562 ณ โรงแรม
บีพี สมิหลา สงขลา จังหวัดสงขลา มีผู้เข้าประชุมทั้งหมด 214 คน 

9. แจ้งแพทย์ประจ าบ้านปี 2 สาขาอายุรศาสตร์โรคเลือดให้เสนอโครงร่างงานวิจัย และแจ้งแพทย์ประจ าบ้านปี 3 สาขา
อายุรศาสตร์โรคเลือดให้เสนอรายงานผลการวิจัย ต่อคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบเพ่ือหนังสืออนุมัติบัตรและ
วุฒิบัตรฯ สาขาอายุรศาสตร์โรคเลือด ประจ าปี 2562 

10. ด าเนินการจัดสอบเพ่ือหนังสืออนุมัติบัตรและวุฒิบัตรฯ สาขาอายุรศาสตร์โรคเลือดปี 2562 จ านวน  23 คน และสาขา
โลหิตวิทยาและมะเร็งในเด็ก จ านวน 9 คน  

11. ร่วมถวายบังคมและวางพวงมาลาสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร์ อดุลยเดชวิกรมพระบรมราชนก 
เน่ืองในวันมหิดล วันที่ 24 กันยายน 2562 ณ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 

12. ริเร่ิมต้ังโครงการ “รางวัลโลหิตแพทย์ดีเด่น”ข้ึน เพ่ือเป็นการยกย่อง และเชิดชูเกียรติแก่โลหิตแพทย์ ผู้ซึ่งประกอบวิชาชีพ
ด้านโลหิตวิทยาอย่างต่อเน่ือง ด้วยความมุ่มมั่น เสียสละ มีความดีเด่นด้านจริยธรรมและประกอบคุณงามความดีจนเป็นที่
ประจักษ์เป็นระยะเวลาพอสมควร  เพ่ือเป็นขวัญก าลังใจและสนับสนุนให้พัฒนางานก้าวหน้าข้ึนไปในอนาคต และเป็น
แบบอย่างส าหรับผู้ประกอบวิชาชีพในด้านน้ีอย่างทั่วถึง  ซี่งได้มีการก าหนดระเบียบว่าด้วยคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการ
คัดเลือกโลหิตแพทย์ดีเด่นไว้โดยละเอียด แลได้เร่ิมมีการคัดเลือกต้ังแต่ช่วงปลายปี 2562 โดยให้สมาชิกสามัญเป็นผู้เสนอ
ช่ือผู้สมควรได้รับรางวัลมายังคณะอนุกรรมการรางวัลโลหิตแพทย์ดีเด่น ของสมาคมฯ  เพ่ือพิจารณาคัดเลือก และเดินทาง
ไปสัมภาษณ์ผู้ที่เป็นแคนดิเดต และบุคคลแวดล้อมแคนดิเดตแต่ละท่าน มาประกอบการพิจารณาตัดสินในข้ันสุดท้าย  ใน
การน้ีได้ก าหนดให้มีการประกาศผลการพิจารณาผู้ที่จะได้รางวัลโลหิตแพทย์ดีเด่น ในที่ประชุมใหญ่สามัญประจ าปี ซึ่งจะมี
ข้ึนเป็นคร้ังแรกภายในงานประชุมวิชาการประจ าปี คร้ังที่ 56 ระหว่างวันที่ 29 มีนาคม – 1 เมษายน 2563 
 



กิจกรรมทั่วไป ปี 2563 
1. จัดงานประชุมฟ้ืนฟูวิชาการ “14th Refresher Course for Hematologists) วันที่ 1-2 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงแรมไอ

ธารา หาดเจ้าส าราญ จังหวัดเพชรบุรี มีผู้เข้าประชุม 129 คน 
2. เตรียมจัดงานประชุมวิชาการประจ าปี คร้ังที่ 56 “” วันที่ 29 มีนาคม – 1 เมษายน 2563  ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ 

เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ  
 

ฝ่ายวิชาการ  
ด าเนินการประชุมคณะอนุกรรมการฝุายวิชาการทุก 4 เดือน  

1. จัดงานประชุมวิชาการ คร้ังที่ 54 “Hematology 2018: The Nuts and Bolts” วันที่ 1-2 พฤษภาคม 25.62 ณ โรงแรม
เซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ มีผู้เข้าประชุมทั้งหมด 438 คน  โดยมีวิทยากร 29 คน และผู้เข้าประชุม 409 
คน 

2. จัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ “7th TSH International Symposium  (TSH-IS 2019)”  "Advancement of 
Lymphoid Disorders" วันที่ 3-4 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ มีผู้เข้าประชุม
ทั้งหมด 438 คน  โดยมีวิทยากร 7 คน และผู้เข้าประชุม 431 คน 

3. จัดงานประชุมวิชาการ 13th Educational Course for Hematology Trainee วันที่  ณ โรงแรมเคปราชา จังหวัดชลบุรี 
มีผู้เข้าประชุมทั้งหมด 80 คน โดยมีวิทยากร 25 คน และผู้เข้าประชุม 55 คน 

4. จัดงานประชุมวิชาการโลหิตวิทยาสัญจร คร้ังที่ 15  วันที่ 20 กันยายน 2562 ณ โรงพยาบาลน่าน ผู้เข้าประชุมทั้งหมด 
225 คนโดยมีวิทยากร 16 คน และผู้เข้าประชุม 219 คน 

5. จัดงานประชุมวิชาการกลางปี คร้ังที่ 55 “Perplexing Cases in hematology” วันที่  17-18 ตุลาคม 2562 ณ โรงแรม
บีพี สมิหลา สงขลา จังหวัดสงขลา มีผู้เข้าประชุมทั้งหมด 214 คนโดยมีวิทยากร 21 คน และผู้เข้าประชุม  193 คน 

6. จัดประชุม Inter-hospital Conference กุมารแพทย์ จ านวน 4 คร้ัง  
7. จัดประชุม Inter-hospital Conference อายุรแพทย์ จ านวน 4 คร้ัง  

 
ฝ่ายวารสาร  
1. จัดท าวารสารโลหิตวิทยาและเวชศาสตร์บริการโลหิต ได้ตรงตามก าหนดเวลาตามเปูาหมายที่ต้ังไว้ 
2. การเผยแพร่วารสารฯ ท าการเผยแพร่ดังน้ี 

2.1. ฉบับรูปเล่มไปยังสมาชิกที่แสดงความจ านงไว้และห้องสมุดคณะแพทย์ ห้องสมุดโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป 
ห้องสมุดหน่วยโลหิตวิทยาของสถาบันโรงเรียนแพทย์ และห้องสมุดคณะเทคนิคการแพทย์ 

2.2. ฉบับอิเล็กทรอนิกส์ ท าการเผยแพร่วารสารใน website ของสมาคมฯ  (http://www.tsh.or.th/journal1.php) และผ่าน
ทาง website ของ the Thai journal online (https://www.tci-thaijo.org/index.php/JHematolTransfusMed) 

3. ขณะน้ีการรับบทความเพ่ือตีพิมพ์ลงวารสารโลหิตวิทยาและเวชศาสตร์บริการโลหิต เป็นระบบออนไลน์ผ่านทาง website ของ 
the Thai journal online โดยสามารถรับบทความเพ่ือตีพิมพ์ และ review บทความท่ีได้รับ ผ่านระบบของ website ได้ และ
ได้มีการปรับปรุงข้อมูลใน website ให้เป็น 2 ภาษา เพ่ือเพ่ิมความสะดวกและเป็นช่องทางในการเผยแพร่วารสารต่อไป  

4. คณะกรรมการฝุายวารสารได้ท าการติดต่อขอการสนับสนุนจากจัดท าวารสาร โดยได้การตอบรับจากบริษัทเวชภัณฑ์เป็นอย่างดี 
5. วารสารฯ ได้ถูกจัดให้เป็น วารสารกลุ่มที่ 1 โดยผ่านการรับรองคุณภาพของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) และอยู่ใน

ฐานข้อมูล TCI ได้รับการรับรองมีผลต้ังแต่วันที่ 1 มกคราคม 2563 ถึง 31 ธันวาคา 2567 
6. จัดการประชุมคณะอนุกรรมการฯทั้งสิ้น 4 คร้ังต่อปี แต่ละคร้ังมีกรรมการเกินกว่าร้อยละ 50 



7. จ านวนนิพนธ์ต้นฉบับ บทฟ้ืนวิชา รายงานผู้ปุวย บทความพิเศษ บทบรรณาธิการ ทั้งสิ้น 63 เร่ือง (เกินกว่าเปูาหมายที่ต้ังไว้ที่ 
24 เร่ือง) และมีนิพนธ์ต้นฉบับภาษาอังกฤษทั้งหมด 8 เร่ือง ครบตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ ดังน้ี  

 

รายการ สมาคมโลหิตฯ ศูนย์บริการโลหิตฯ รวม 

บรรณาธิการแถลง 4 4 8 

บทบรรณาธิการ 4 4 8 

นิพนธ์ต้นฉบับภาษาไทย 6 10 16 

นิพนธ์ต้นฉบับ ภาษาอังกฤษ 6 2 8 

รายงานผู้ปุวย 6 1 7 

บทความฟ้ืนวิชา 4 2 6 

บทความพิเศษ - 2 2 

ย่อวารสาร 4 4 8 

รวม 34 29 63 

 

8. แผนงานที่ได้เตรียมไว้ส าหรับวารสารฯในการท างานในอนาคต คือ  

- วางแผนเพ่ิมจ านวนนิพนธ์ต้นฉบับโดยให้แพทย์ประจ าบ้านและแพทย์ประจ าบ้านต่อยอดส่งเขียนและส่งงานวิจัยของ 

     ตนเองเพ่ือประกอบการจบการศึกษาในรูแปบบ (format) ของวารสาร โดยสนับสนุนให้เขียนงานวิจัยโดยใช้ภาษาอังกฤษ 

- ค้นหาและเตรียมข้อมูลเพ่ือผลักดันวารสารฯเข้าสู่ระบบฐานข้อมูล Scopus 

ฝ่ายเผยแพร่ความรู้สู่ประชาชน  
1. จัดงานโลหิตวิทยาพบประชาชน คร้ังที่ 17 เร่ือง ““หมู่เฮามาฮู้จักมะเร็งต่อมน้ าเหลืองกันเต๊อะ” วันที่ 20 กันยายน 2562 

ณ โรงพยาบาลน่าน มีประชาชนลงทะเบียนเข้าร่วมงาน 80 คน 
2. จัดนิทรรศการและเสวนาทางวิชาการ เร่ือง “หลอดเลือดด าอุดตัน..ภัยเงียบในโรงพยาบาล” ร่วมกับฝุาย Thrombosis & 

Hemostasis วันที ่4 ตุลาคม 2562 ณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มปีระชาชนเข้าร่วมฟังเสวนา 100 คน 
3. จัดงานโครงการให้ความรู้สู่ประชาชนในส่วนภูมิภาค เร่ือง “การดูแลผู้ปุวยเด็กโรคธาลัสซีเมีย” วันที่ 17 ตุลาคม 2562 

เวลา ณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีประชาชนลงทะเบียนเข้าร่วมงาน  80 คน 
4. จัดงานโครงการให้ความรู้สู่ประชาชนในส่วนภูมิภาค เร่ือง “การดูแลผู้ปุวยเด็กโรคมะเร็งเพ่ือเพ่ิมคุณภาพชีวิต” วันที่ 31 

ตุลาคม 2562 เวลา ณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีประชาชนลงทะเบียนเข้าร่วมงาน 80 คน 
5. จัดงานโลหิตวิทยาพบประชาชน คร้ังที่ 18 เร่ือง “เลือดออกง่าย...ภัยใกล้ตัวที่ไม่ควรมองข้าม” วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563  

ณ ห้อง 1210 โซน B ช้ัน 12 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  มีประชาชนลงทะเบียนเข้าร่วมงาน 186 คน 



6. เผยแพร่ความรู้สู่ประชาชน ผ่านคลื่นวิทยุ เอฟเอ็ม 92.5 MHz หัวข้อเร่ือง สาเหตุที่เลือดก าเดาไหลบ่อย ให้สัมภาษณ์โดย 
รศ. พญ.ดารินทร์ ซอโสตถิกุล ในวันที่ 24 มิถุนายน 2562  

7. เผยแพร่บทความลงในเว็บไซต์สมาคมโลหิตฯ และหนังสือพิมพ์เดลินิวส์จ านวน 14 เร่ือง ดังน้ี 
 โลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก   รศ. นพ.บุญชู พงศ์ธนากุล 
 โลหิตจางจากการขาดวิตามินโฟเลท  อ. พญ.ลลิตา นรเศรษฐ์ธาดา 
 โรคเลือดออกง่ายวอนวิลลิแบรนด์   รศ. พญ.ดารินทร์ ซอโสตถิกุล 
 ภาวะเหล็กเกิน     ผศ. นพ.ชินดล วานิชพงษ์พันธ์ุ 
 การดูแลรักษาโรคเลือดออกง่ายฮีโมฟิลเลีย  ผศ. พญ.พัชรี ค าวิลัยศักด์ิ 
 ภาวะเม็ดเลือดขาวต่ า    ผศ. พญ.จันทนา ผลประเสริฐ 
 ปานแดงในเด็ก    อ. พญ.สุภานัน เลาหสุรโยธิน 
 โรคมะเร็งจอประสาทตาในเด็ก   รศ. นพ.เจษฎา บัวบุญน า 
 โรคโลหิตจางจากผิวเม็ดเลือดแดงผิดปกติ  อ. พญ.ลลิตา สาธิตสมิตพงษ์ 
 โรคมะเร็งสมองในเด็ก    อ. นพ.ปิติ เตชะวิจิตร์ 
 โรคมะเร็งต่อมน้ าเหลืองในสมอง   อ. พญ.พรรณี ประดิษฐ์สุขถาวร 
 การปลูกถ่ายสเต็มเซลล์ในผู้ปุวยธาลัสซีเมีย  ผศ. นพ.อุษณรัสมิ์ อนุรัฐพันธ์ 
 ภาวะม้ามโต     ผศ. นพ.เอกรัฐ รัฐฤทธ์ิธ ารง 
 ภาวะแท้งซ้ าเป็นอาจิณ    ผศ. นพ.ธีระ ฤชุตระกูล 

 
ฝ่ายวิจัย   

1. การอนุมัติทุนวิจัย Multicenter Study ปี 2561 งวดที่ 2 จ านวน 1 เร่ือง ได้แก่ 
(1)  ผศ. นพ.สุพัฒน์ ช านาญชานันท์ 
     สถาบัน:  ภาควิชาอายุรศาสตร์เขตร้อน คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล 
     โครงการวิจัย:   บทบาทของระดับไมโครอาร์เอ็นเอในผู้ปุวยมาลาเรียที่มีปัญหาทางด้านโลหิตวิทยา  

     การจ่ายเงินทุน:  400,000 บาท โดยได้รับเงินวิจัยงวดที่ 2 ร้อยละ 40 ของทุนแล้ว 
2. การอนุมัติทุนวิจัยสมาชิกสมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย ปี 2562 งวดที่ 1 จ านวน 1 เร่ือง ดังน้ี 

(1)  รศ. นพ.อานุภาพ เลขะกุล 
     สถาบัน:  หน่วยโลหิตวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
     โครงการวิจัย:   การบริหารเฟอร์รัสฟูมาเรตรูปแบบรับประทานสามคร้ังต่อสัปดาห์เปรียบเทียบกับการ 

บริหารสามคร้ังต่อวันในการรักษาผู้ใหญ่โรคโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก 
     การจ่ายเงินทุน:  100,000 บาท โดยได้รับเงินวิจัยงวดที่ 1 ร้อยละ 40 ของทุนแล้ว 

3. การพิจารณาทุนวิจัย Multicenter Study ปี 2562  งวดที่ 1 จ านวน 2 เร่ือง ดังน้ี 
(1) ผศ. พญ.บุณฑริกา สุวรรณวิบูลย์ 
     สถาบัน:  สาขาวิชาโลหิตวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราขพยาบาล 
     โครงการวิจัย:   การศึกษาประโยชน์ของ Padua predictive score และIMPROVE score ในการคัด 

กรองผู้ปุวยอายุรกรรมที่มีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดด าช้ันลึกอุดตันที่ 
เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล” 

     การจ่ายเงินทุน:  อยู่ระหว่างการพิจารณาเอกสารประกอบการขอทุนวิจัย 



(2) อ. นพ.ชาตรี ชัยอดิศักด์ิโสภา 
            สถาบัน:  หน่วยโลหิตวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
                  โครงการวิจัย:   Pharmacologic profile of direct oral anticoagulants in patients receiving  
    Rituximab-CHOP chemotherapy  
            การจ่ายเงินทุน:  อยู่ระหว่างการพิจารณาเอกสารประกอบการขอทุนวิจัย 

 

ฝ่าย สารสนเทศ  
1. พัฒนาปรับปรุงเว็บไซต์สมาคมโลหิตฯ ให้ทันสมัย เพ่ือเป็นสื่อกลางประชาสัมพันธ์เก่ียวกับกิจกรรมของสมาคม 
2. จัดเก็บข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับสมาคมลงใน server ส่วนตัวของสมาคมโลหิตวิทยา 
3. ปรับปรุงระบบลงทะเบียนฐานข้อมูลผู้ปุวยทางโลหิตวิทยา 

 
ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ 

1. พิจารณามอบทุนสนับสนุนการเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติที่จัดข้ึนในต่างประเทศให้แก่สมาชิก แพทย์ประจ าบ้าน 
และแพทย์ประจ าบ้านต่อยอด สาขาอายุรศาสตร์โรคเลือด และ สาขาโลหิตวิทยาและมะเร็งในเด็ก ที่มีโอกาสได้ไปเสนอ
ผลงานวิจัย เป็น Poster presentation ในงานประขุม จ านวน 6 ทุน ดังน้ี 
(1) นพ.อุษณรัสมิ์ อนุรัฐพันธ์ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 
      งานวิจัย:  Haplo-identical stem cell transplantation with post-transplant cyclo-

 phosphamide in high-risk pediatric hematologic malignancies: A com-
 parison of TBI-based conditioning regimen with thiotepa-based 
 conditioning regimen 

       การเสนอผลงาน: Poster presentation 
       งานประชุม:  Transplantation & Cellular Therapy Meetings of ASBMT and CIBMT 
                  วันที่/สถานที่:  วันที่ 20-24 กุมภาพันธ์ 2562, เมืองฮูสตัน รัฐเท็กซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา 
       จ านวนเงินทุน:    80,000 บาท 

(2)  พญ.ปานกมล  ศิริวัฒนกุล  กลุ่มงานกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลอุดรธานี    

         งานวิจัย:  Endothelial and platelet activations in α-thalassemia diseases 

      การเสนอผลงาน:  Poster presentation 

      งานประชุม:     ISTH 2019 

      วันที่/สถานที่:        วันที่ 6-10 กรกฎาคม 2562  เมืองเมลเบอร์น ประเทศออสเตรเลีย 

      จ านวนเงินทุน:   64,000 บาท 

(3) นพ.พงศ์ภัค พงศ์พิชชา  ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 

      งานวิจัย:  Reported presentation, treatment, mutation analysis and outcome   
    of two Children with atypical hemolytic uremic syndrome 

     การเสนอผลงาน:      Poster presentation 
      งานประชุม:     ISTH 2019 

      วันที่และสถานที่:        วันที่ 6-10 กรกฎาคม 2562  เมืองเมลเบอร์น ประเทศออสเตรเลีย 



      จ านวนเงินทุน:   64,000 บาท 

(4) นพ.ปกปูอง พิริยคุณธร  ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

งานวิจัย: The efficacy of alendronate for the treatment of thalassemia-associated 

osteoporosis: a randomized controlled trial 

       การเสนอผลงาน:      Poster presentation 
       งานประชุม:         EHA 2019 

       วันที่และสถานที่:        วันที่ 13-15 มิถุนายน 2562  เมืองอัมสเตอร์ดัม  ประเทศเนเธอร์แลนด์ 

       จ านวนเงินทุน:   80,000 บาท 

(5) พญ.ชลธรา พงศานานุรักษ์  แพทย์ประจ าบ้านปี 3 สาขาอายุรศาสตร์โรคเลือด  

            ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

งานวิจัย: The effects of text messaging for promoting the retention of the first-time 
blood donors: A randomized controlled study (TEXT study) 

       การเสนอผลงาน:      Poster presentation 
       งานประชุม:         61st ASH Annual Meeting and Exposition  

       วันที่และสถานที่:        วันที่ 7-10 ธันวาคม 2563 ณ เมืองออลันโด รัฐฟลอริด้า ประเทศสหรัฐอเมริกา 

       จ านวนเงินทุน:   96,000 บาท 

(6) นพ.วสันต์ ธีระจางคพิชัย  แพทย์ประจ าบ้านปี 3 สาขาอายุรศาสตร์โรคเลือด 

   ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

       งานวิจัย:  Factor-associated risk factors of mild cognitive impairment in   

    thalassemia patients: Probable role of FGF21 

       การเสนอผลงาน:      Poster presentation 
       งานประชุม:         61st ASH Annual Meeting and Exposition  

       วันที่และสถานที่:        วันที่ 7-10 ธันวาคม 2563 ณ เมืองออลันโด รัฐฟลอริด้า ประเทศสหรัฐอเมริกา 

       จ านวนเงินทุน:   96,000 บาท 

2. พิจารณามอบทุนสนับสนุนการเข้าอบรม Elective ในต่างประเทศแก่แพทย์ประจ าบ้านและแพทย์ประจ าบ้านต่อยอดสาขา

อายุรศาสตร์โรคเลือด และสาขาโลหิตวิทยาและมะเร็งในเด็ก จ านวน 6 ทุนดังน้ี 

(1) พญ. ณภัทร เหล่าอรุณ    แพทย์ประจ าบ้านต่อยอด ปี 2  สาขาโลหิตวิทยาและมะเร็งในเด็ก  
      ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล   
       สถาบันที่ไปอบรม:   Sir James Spence Institute of Child Health, Royal Victoria    
      Infirmary Newcastle upon Tyne ประเทศสหราชอาณาจักร  

      ระยะเวลาในการอบรม:  วันที่ 1-30 เมษายน 2562  
      จ านวนเงินทุน:   100,000 บาท  
(2) นพ. กฤตนันท์ ส่งเสริม  แพทย์ประจ าบ้าน ปี 3 สาขาอายุรศาสตร์โรคเลือด     

   ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  



      สถาบันที่ไปอบรม:  University of Washington Medical Center  
 เมืองซีแอตเต้ิล ประเทศสหรัฐอเมริกา  

             ระยะเวลาในการอบรม: วันที่ 6-30 พฤษภาคม 2562    
              จ านวนเงินทุน  60,000 บาท  

(3) พญ.เพ็ญพิชา แก้วพิชัย แพทย์ประจ าบ้าน ปี 3 สาขาอายุรศาสตร์โรคเลือด  
    ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
        สถาบันที่ไปอบรม: University of Washington Medical Center  

เมืองซีแอตเต้ิล ประเทศสหรัฐอเมริกา  
             ระยะเวลาในการอบรม: วันที่ 6-30 พฤษภาคม 2562          
             จ านวนเงินทุน  60,000 บาท 

(4) นพ. ธนกฤต ปิยเจริญกิจ แพทย์ประจ าบ้าน ปี 3 สาขาอายุรศาสตร์โรคเลือด  
   ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

      สถาบันที่ไปอบรม:  University of Minnesota เมืองมินเนโซต้า ประเทศสหรัฐอเมริกา 
       ระยะเวลาท่ี ไปอบรม:   วันที่ 1-30 กันยายน 2562 
       จ านวนเงินทุน:  120,000 บาท 

(5) พญ. ศิศีมาส สุวรรณวิจิตร แพทย์ประจ าบ้านต่อยอด ปี 2 สาขาโลหิตวิทยาและมะเร็งในด็ก 
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

       สถาบันที่ไปอบรม:  Children Hospital of Los Angeles 
    ลอสแองเจลลิส ประเทศสหรัฐอเมริกา 
       ระยะเวลาในการอบรม: วันที่ 4-22 พฤศจิกายน 2562 
        จ านวนเงินทุน: 60,000 บาท  

(6) พญ. อรพรรณ คัดทะจันทร์  แพทย์ประจ าบ้านต่อยอด ปี 2 สาขาโลหิตวิทยาและมะเร็งในด็ก 
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

       สถาบันทีไ่ปอบรม:  Children Hospital of Los Angeles 
    ลอสแองเจลลิส ประเทศสหรัฐอเมริกา 
       ระยะเวลาในการอบรม: วันที่ 4-22 พฤศจิกายน 2562 
        จ านวนเงินทุน: 60,000 บาท  
 
ฝ่าย ทะเบียน  

1. ทะเบียนสมาชิกสมาคมโลหิตวิทยาฯ ปัจจุบันมีทั้งหมด 956 คน แบ่งเป็น 
 สมาชิกสามัญ 620 คน (เป็นสมาชิกสมัครใหม่ ปี 2562 จ านวน 32 คน) 
 สมาชิกวิสามัญ 336 คน (เป็นสมาชิกสมัครใหม่ ปี  2562 จ านวน 10 คน)  

2. การปรับปรุงทะเบียนสมาชิก ประสานงานกับฝุายสารสนเทศเพ่ือน าทะเบียนสมาชิกอัพโหลด ข้ึนบนเว็บไซต์โดย 
สมาชิกสามารถปรับปรุงแก้ไขข้อมูลส่วนตัว เช่น ที่อยู่ติดต่อ สถานที่ท างาน เป็นต้น 

 
ฝ่ายปฏิคม 



1. จัดกิจกรรมออกบูธของสมาคมฯ ในการประชุมวิชาการประจ าปี คร้ังที่ 54 “Hematology 2018: The Nuts and 
Bolts” วันที1่-2 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ 

2. จัดกิจกรรมออกบูธของสมาคมฯ ในการประชุมวิชาการโลหิตวิทยาสัญจรคร้ังที่ 15 วันที่ 20 กันยายน 2562  ณ 
โรงพยาบาลน่าน จังหวัดน่าน 

3. จัดกิจกรรมออกบูธของสมาคมฯ ในงานโลหิตวิทยาพบประชาชน คร้ังที่ 15 เร่ือง “หมู่เฮามาฮู้จักมะเร็งต่อมน้ าเหลือง
กันเต๊อะ” วันที่ 20 กันยายน2562  ณ โรงพยาบาลน่าน จังหวัดน่าน 

4. จัดกิจกรรมออกบูธของสมาคมฯ ในการประชุมวิชาการกลางปี คร้ังที่ 55  “Perplexing Cases in hematology” วันที่  
17-18 ตุลาคม 2562 ณ โรงแรมบีพี สมิหลา สงขลา จังหวัดสงขลา 

5. ดูแลกิจกรรมนอกห้องประชุมในงานโลหิตวิทยาพบประชาชน คร้ังที่ 18 เร่ือง “เลือดออกง่าย...ภัยใกล้ตัวที่ไม่ควร
มองข้าม” วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563  ณ  คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   

 
ฝ่าย Thrombosis & Hemostasis 

1. ด าเนินโครงการลงทะเบียนผู้ปุวย (Web base registry) ของกลุ่มโรค Hereditary Bleeding Disorders และ 
Thrombosis 

2. ปรับปรุงข้อบ่งใช้ยา IVIG ทั้งในผู้ปุวยเด็ก และผู้ปุวยผู้ใหญ่ และส่งเร่ืองไปยังประธานคณะอนุกรรมการพัฒนาบัญชียาหลัก
แห่งชาติ เพ่ือพิจารณาอนุมัติให้มีผลบังคับใช้ต่อไป  

3. จัดโครงการอบรมแพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์ ในเขตพ้ืนที่ภาคใต้ เร่ือง “การดูแลรักษาผู้ปุวยที่ภาวะเลือดออก
ผิดปกติ และ ผู้ปุวยที่มีภาวะลิ่มเลือดอุดตัน” เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2562 ณ โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช จังหวัด
นครศรีธรรมราช มีผู้เข้าร่วมการอบรม 130 คน 

4. พิจารณาอนุมัติให้จัดท าโครงการอบรมแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ในเขตพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่จังหวัด
อุดรธานี ในสัปดาห์แรกของเดือนมีนาคม 2563 (เป็นโครงการตามแผนงานของฝุายฯ) 

5. จัดงาน World Thrombosis Day เมื่อวันที่  30 กันยายน-4 ตุลาคม 2562 ที่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ โดย
จัดเป็นนิทรรศการระหว่างสัปดาห์ เพ่ือรณรงค์ให้ความรู้แก่ประชาชนเร่ืองภัยที่เกิดจากภาวะหลอดเลือดอุดตัน และการ
ปูองกัน และมีการเสวนาเร่ือง “หลอดเลือดอุดตัน...ภัยเงียบในโรงพยาบาล” ในวันที่ 4 ตุลาคม 2562 โดยได้ด าเนิน
โครงการร่วมกับฝุายเผยแพร่ความรู้สู่ประชาชน  มีประชาชนให้ความสนใจชมนิทรรศการตลอดทั้งสัปดาห์  และประชาชน
เข้าร่วมฟังการเสวนาในวันสุดท้ายของงาน ประมาณ 100 คน 
 

ฝ่าย Medical Ethics and Palliative Care 
1. จัดอบรมวิชาการเร่ือง “Palliative care”คร้ังที่ 5 แก่แพทย์ประจ าบ้าน และแพทย์ประจ าบ้านต่อยอดสาขาอายุรศาสตร์

โรคเลือด และสาขาโลหิตวิทยาและมะเร็งในเด็ก เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการดูแลผู้ปุวยระยะท้าย การดูแลญาติ
ผู้ปุวยภายหลังการสูญเสีย (Bereavement care) วันที่ 7-8 กันยายน 2562 ณ โรงแรมบัดด้ี โอเรียนทอล ริเวอร์ไซด์ 
อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โดยมีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมทั้งสิ้น 67 คน 

2. อนุมัติทุนเพ่ือการพัฒนาการดูแลรักษา Palliative care จ านวน 1 ทุน 
 
ฝ่าย มะเร็งเด็ก 

1. จัดการประชุม Inter-hospital ด้าน Pediatric Hematology Oncology จ านวน 4 คร้ัง ร่วมกับฝุายวิชาการ โดยแต่ละ
คร้ังมีการน าเสนอผู้ปุวยที่น่าสนใจ จ านวนคร้ังละ 4 ราย ท าการส่งสัญญาณ tele-conference ไปยัง รพ.มหาราชนคร



เชียงใหม่ รพ.ศรีนครินทร์ รพ.สรรพสิทธิประสงค์ รพ.สงขลานครินทร์ และ รพ. พุทธชินราช เพ่ือเปิดโอกาสให้แพทย์
ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมประชุมได้ การประชุมแต่ละคร้ังมีผู้เข้าร่วมประชุมรวมทั้งสิ้น 80 คน 

2. การจัดท าหนังสือแนวทางการรักษาโรคมะเร็งเด็ก 2561 ได้รับการสนับสนุนการจัดพิมพ์ โดยส านักงานหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ มีการปรับปรุงแผนการรักษาให้ทันสมัย และเหมาะสมกับการใช้งานในประเทศไทย 

3. ด าเนินการร่วมกับส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ในการสนับสนุนการให้บริการรักษาผู้ปุวยมะเร็งเด็กและการปลูก
ถ่ายไขกระดูกเด็กทั่วประเทศ 

 
ฝ่ายเซลล์ต้นก าเนิดเม็ดเลือด 

1. ผลักดันให้มีการปรับเพ่ิมจ านวนโควต้าผู้ปุวยให้ได้รับการปลูกถ่ายเซลล์ต้นก าเนิดเม็ดเลือดในผู้ปุวยสิทธิบัตรทอง จน
ปัจจุบันส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ได้อนุมัติให้เพ่ิมจ านวนโควต้าผู้ปุวยเป็น 110 รายต่อปี ใน
ปีงบประมาณ 2563 และได้เพ่ิมข้อบ่งช้ีโรคธาลัสซีเมียในผู้ปุวยเด็กที่อายุน้อยกว่าหรือเท่ากับ 10 ปี ให้สามารถรับการ
รักษาได้ 

2. ผลักดันให้เร่ิมมีการครอบคลุมการปลูกถ่ายเซลล์ต้นก าเนิดเม็ดเลือดจากผู้บริจาคที่ไม่ใช่ญาติ (matched unrelated 
transplant) ในผู้ปุวยสิทธิบัตรทอง โดยทางสปสช.เหมาจ่ายเป็นจ านวนเงิน 1,300,000 บาทต่อราย ร่วมกับงบของ
สภากาชาดไทยอีก 820,000 บาทต่อราย 

3. ผลักดันให้มีการข้ึนทะเบียนหน่วยบริการด้านการปลูกถ่ายเซลล์ต้นก าเนิดเม็ดเลือดในระบบสปสช. โดยในปัจจุบันมีหน่วย
บริการทั้งสิ้น 10 แห่ง และอยู่ในระหว่างการด าเนินการอีก 1 แห่ง 

4. จัดท า Web base registry ของผู้ปุวยปลูกถ่ายเซลล์ต้นก าเนิดเม็ดเลือด โดยได้สร้างโปรแกรมการลงทะเบียนจนแล้วเสร็จ 
และอยู่ในระหว่างด าเนินการลงข้อมูล   

5. รวบรวมและส่งข้อมูลการปลูกถ่ายสเต็มเซลล์ของประเทศ ให้กับ APBMT และ WBMT ทุกป ี
6. พิจารณาร่างหลักเกณฑ์และมาตรฐานการรักษาโรคมะเร็งด้วยเซลล์บ าบัด (Cancer Immunotherapy) ในประเทศไทย  
7. เข้าร่วมกิจกรรมวันผู้บริจาคสเต็มเซลล์โลก (World Marrow Donor Day 2019) ร่วมกับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ 

สภากาชาดไทย 
8. ย่ืนเร่ืองเสนอตัวต่อคณะกรรมการบริหารของ Asia-Pacific Blood and Marrow Transplantation Group เพ่ือขอเป็น

เจ้าภาพจัดงาน 15th Congress of Asia-Pacific Blood and Marrow Transplantation (APBMT 2021) ในเดือน
ตุลาคม 2564  ซึ่งสมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทยได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้เป็นเจ้าภาพจัดงานดังกล่าวตามที่เสนอ
ไป และขณะน้ีอยู่ระหว่างการเตรียมตัวจัดหาสถานที่ส าหรับการจัดงาน  

9. เตรียมงานอบรมวิชาการ One Day BMT Course คร้ังที่ 2 ที่จะมีข้ึนในวันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมช้ัน 12 
อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เพ่ืออบรมความรู้ทางวิชาการและการดูแลรักษาผู้ปุวยปลูกถ่ายไข
กระดูกให้แก่แพทย์ประจ าบ้าน และแพทย์ประจ าบ้านต่อยอด สาขาอายุรศาสตร์โรคเลือด และสาขาโลหิตวิทยาและมะเร็ง
ในเด็ก เป็นหลัก รวมถึงโลหิตแพทย์ และพยาบาลที่ดูแลผู้ปุวยปลูกถ่ายไขกระดูกที่สนใจ  
 

ฝ่าย Red Cell Disorders 
1. จัดท า “แนวทางเวชปฏิบัติส าหรับการรักษาภาวะโลหิตจาง และธาลัสซีเมีย” โดยได้ผ่านการประชาพิจารณ์จากสมาชิก

สมาคมฯ ในงานประชุมวิชาการกลางปี ของสมาคมฯ เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2562 และพิมพ์เผยแพร่ต้ังแต่เดือนกุมภาพันธ์ 
2563 เป็นต้นไป 

2. จัดท าเครือข่ายค าแนะน าในการวินิจฉัยและการรักษาผู้ปุวย Red Cell Disorders เป็น Facebook group เฉพาะแพทย์ 



 


