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วาระที่ 1 พิจารณาเลือกประธานชมรม และตำแหน่งงานต่างๆ 
ในชมรมฯสมาชิกก่อตั้ง  ได้แก่กลุ่มผู้ริเริ่มจัดตั้งชมรมฯ  รวมทั้งสิ้น  
54  คน  

รายชื่อที่ปรึกษาชมรมฯ
 1.  ศ.เกียรติคุณ พญ.คุณหญิง  สุดสาคร  ตู้จินดา  
   ประธานที่ปรึกษา 
 2.  ศ.เกียรติคุณ พญ.วรวรรณ  ตันไพจิตร   ที่ปรึกษา 
 3.  อ.นพ.ชนินทร์    ลิ่มวงศ์         ที่ปรึกษา 
 4.  ผศ.นพ.นพดล    ศิริธนารัตนกุล      ที่ปรึกษา 
 5.  รศ.ดร.นพ.วิปร    วิประกษิต        ที่ปรึกษา 
 6.  ผศ.นพ.บุญชู     พงศ์ธนากุล       ที่ปรึกษา 
 7.  ผศ.พญ.กลีบสไบ  สรรพกิจ         ที่ปรึกษา 
 8.  คุณสายพิณ     พหลโยธิน        ที่ปรึกษา 
 9.  คุณทิศารัตน์     คูสุวรรณ        ที่ปรึกษา 
 10. คุณตวงรัตน์     แสงพรายพรรณ์     ที่ปรึกษา 
 11. คุณอัญชลี     จันทร์เหมือน      ที่ปรึกษา 
 12. คุณตรึงใจ      เทศรุ่งเรือง       ที่ปรึกษา 

รายชื่อคณะกรรมการกลาง
  1. คุณธรรมรงค์  ส้มเกิด     ประธานกรรมการ 
 2. คุณศุภวรรณ  จันทรศิริ    รองประธานกรรมการ 
 3. คุณณัฐฐิญา  จิตรฉ่ำ     รองประธานกรรมการ 
 

รายงานสรุปการจัดตั้งชมรมโรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย  ศิริราชพยาบาล ครั้งที่ 1 / 2553

ณ  ห้องประชุมตรีเพ็ชร์ ชั้น 15 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์  โรงพยาบาลศิริราช วันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน  2553

 มีผู้เข้าร่วมการประชุม 43 คน เมื่อผู้ปกครองและผู้ป่วยมากัน
ครบในห้องประชุมก็เริ่มเปิดการประชุมโดย ผศ.นพ.นพดล 
ศิริธนารัตนกุล เป็นผู้กล่าวนำถึงที่มาของการจัดตั้งชมรมฯ และ 
รศ.ดร.นพ.วิปร วิประกษิต เป็นผู้กล่าวถึงกระบวนการในการ
จดัตัง้และจะตอ้งดำเนนิการไปใทศิทางใด แลว้เริม่วาระการประชมุ

รายชื่ออนุกรรมการในฝ่ายต่าง ๆ

 1. อนุกรรมการฝ่ายเลขานุการ 
   - ประธาน    คุณสุธาสินี       อ่าวลึกน้อย                           
   - กรรมการ   คุณสุภาภรณ์      อ่าวลึกน้อย 
   - กรรมการ   คุณจันทร์เพ็ญ     อินเดริส 
 2. อนุกรรมการฝ่ายเหรัญญิก 
   - ประธาน    คุณทิพย์เกษม    เมฆจรูญ 
   - กรรมการ   คุณจารุวดี      ดุษฎีกรกุล  
   - กรรมการ   คุณสุภาภรณ์    ราตรีโชติ 
 3. อนุกรรมการฝ่ายงานทะเบียนสมาชิก 
   - ประธาน    คุณปวีณา      อาลี 
   - กรรมการ   คุณปุญชรัศมิ์     ธนะสุนทรกูร 
   - กรรมการ   คุณวิไล        ส้มเกิด 
 4. อนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ 
   - ประธาน    คุณเพ็ญจันทร์    ราตรีโชติ 
   - กรรมการ   คุณวลัยพร     พุดเมือง 
   - กรรมการ   คุณชะลอ      นาคจุ้ย 
   - กรรมการ   คุณพรพิม      กิตติพงษ์พัฒนา 
   - กรรมการ   คุณสวาท      บุณยรัตพันธุ์ 
  5. อนุกรรมการฝ่ายจัดหาทุน 
   - ประธาน    คุณสมสวรรค์    เนียมประเสริฐ 
   - กรรมการ   คุณอนุชา       หลิมศิริวงศ์ 
   - กรรมการ   คุณหทัยชนก    เนียมประเสริฐ 
   - กรรมการ   คุณธิดา       จิรไพศาลกุล 
   - กรรมการ   คุณพรทิพย์     สุวรรณพจน ์
  6. อนุกรรมการฝ่ายปฏิคม 
   - ประธาน    คุณธตรฐ      เทพพิพิธ                                
   - กรรมการ   คุณปัลลิตา       พุดเมือง 
   - กรรมการ   คุณสุมิตรา      ฤทธิสาร 
   - กรรมการ   คุณศุภลักษณ์    วุฒิอนันต์ชัย 
  7. อนุกรรมการฝ่ายเว็บมาสเตอร์และไอที 
   - ประธาน    คุณปณิทาน     สุดเสนาะ 
   - กรรมการ   คุณประคอง     สุดเสนาะ 
   - กรรมการ   คุณพงษ์      โอ่ทอง 
 8.  อนุกรรมการฝ่ายออกแบบศิลป์ 
   - ประธาน     คุณอรินทร     ปัจฉิมพิหงค์ 
   - กรรมการ   คุณกิตติศักดิ์    บุญธรรม 
   - กรรมการ   คุณฐิติพร      ธนะสุนทรกูร 
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 9. อนุกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ 
   - ประธาน    คุณรัฐยา       ม่วงประไพ 
   - กรรมการ   คุณเบญจพร     สมจินตนานนท์ 
 10. อนุกรรมการฝ่ายกฎหมาย
   - ประธาน    คุณอธิพัฒน์      บุราพันธ์
   - กรรมการ   คุณสมบูรณ์     จิรมณี 
   - กรรมการ   คุณภูมิพัฒน์      จิตรฉ่ำ
 11. อนุกรรมการฝ่ายวิชาการและวารสาร
   - ประธาน    คุณภารุจีร์       นาคจุ้ย
   - กรรมการ   คุณศักดา       ทองย่น
   - กรรมการ   คุณทัศน์พล      ทองย่น
   - กรรมการ   คุณศิริพรรณ      นาคจุ้ย
   - กรรมการ   คุณพชรดนัย      นาคจุ้ย

วาระที่ 2  พิจารณาคัดเลือกชื่อชมรมสรุปได้ว่า ชมรมนี้มีชื่อว่า 
“ ชมรมโรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย ศิริราชพยาบาล ”เรียกโดยย่อ
วา่ “  ชธศ  ” และม ี               ชือ่เปน็ภาษาองักฤษวา่ “  Siriraj Thalassemia 
Club” เรียกโดยย่อว่า “ SiTC ” 

วาระที่ 4  พิจารณาเว็บไซด์ที่ได้รับการคัดเลือก  
www.SiTC.co.th (กำลังดำเนินการสามารถเปิดให้บริการ
เร็วๆ นี้) 
วาระที่ 5  พิจารณาวัตถุประสงค์และวาระในการบริหารงานของ
คณะกรรมการ  
ภาคบ่ายก็จะเป็นการบรรยายให้ความรู้ในเรื่องดังต่อไปนี้ 
 - ความก้าวหน้าในการรักษาผู้ป่วยโรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย 
   โดย   ผศ.นพ. นพดล  ศิริธนารัตนกุล  
 - การอภิปรายในหัวข้อ “ ก้าวสู่วัยใสไปกับธาลัสซีเมีย ” 
      โดย   รศ.ดร.นพ. วิปร  วิประกษิต,  
      ผศ. พญ.บุญยิ่ง มานะบริบูรณ์  
   ดำเนินการอภิปราย 
   โดย   ผศ.นพ. บุญชู  พงศ์ธนากุล 
 - การนำเสนอโครงร่างการจัดตั้งชมรมผู้ป่วยโรคโลหิตจาง
  ธาลัสซีเมีย ศิริราชพยาบาล  ให้กับผู้ป่วยและผู้ปกครอง
    ที่มาในรอบบ่ายฟัง 
 - การสัมมนากลุ่มย่อยเพื่อจัดทำข้อเสนอกิจกรรมของ 
  ชมรมฯ       
 -  สรุปผลการสัมมนากลุ่มย่อย 
 -  ปิดการประชุม 

ผู้บันทึกการประชุม
นางสาวปวีณา  อาลี

ตำแหน่ง  งานทะเบียนสมาชิก

วาระที่ 3  พิจารณาโลโก้ชมรมที่ได้รับการคัดเลือก คือ 




