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Dr Colin Phipps Diong adalah seorang Konsultan Senior Hematologi yang memiliki spesialisasi dalam bidang limfoma dan kanker darah, serta 
transplantasi sel punca hematopoietik. Ia memperoleh gelar dokternya dari National University of Ireland pada tahun 2002 dan selanjutnya 
menyelesaikan residensi Penyakit Dalam dan pendidikan spesialis dalam bidang Hematologi di Singapore General Hospital. Ia memperoleh 
gelar MRCP (Inggris) dan FRCPath (Inggris) pada tahun 2006 dan 2011, secara berurutan. Ia dianugerahi beasiswa HMDP untuk menjalani 
pendidikan subspesialis dalam bidang Limfoma dan Transplantasi Sumsum Tulang Belakang di Fred Hutchinson Cancer Research Centre yang 
terkenal di Seattle.

Dr Phipps bekerja selama sepuluh tahun dengan Departemen Hematologi di Singapore General Hospital. Ia diangkat menjadi Direktur Limfoma 
pada tahun 2012 dan membantu membangun program limfoma, dan kemudian ia menjadi Pemimpin Limfoma bagi SingHealth-DUKE Blood 
Cancer Centre, yang mengumpulkan tim limfoma dari SGH dan National Cancer Centre Singapore. Ia telah mengawasi penanganan ratusan 
pasien yang menderita kanker darah yang kompleks, termasuk limfoma yang resistan dan para pasien yang menjalani tansplantasi. Ia juga 
mengepalai berbagai uji klinik yang disponsori oleh perusahaan farmasi maupun yang berdasarkan inisiatif peneliti, yang memberikan akses 
bagi pasien terhadap berbagai pengobatan yang baru. Melalui penelitian yang dilakukan atas inisiatif peneliti, ia merancang skema pengobatan 
yang melibatkan bahan target yang baru dan imunoterapi ke dalam pengobatan standar yang ada saat ini guna mencoba mengatasi resistensi 
terhadap pengobatan. Beberapa uji kliniknya saat ini sedang berlangsung di berbagai rumah sakit di Singapura. Ia juga sangat terlibat dalam Etik 
Penelitian dan akan segera mengepalai salah satu SingHealth Centralised Institutional Review Boards.

Dr Phipps juga aktif terlibat dalan pendidikan sarjana dan pasca sarjana bagi para Dokter muda di Singapura, melayani dalam berbagai peran 
sebagai pendidik, termasuk sebagai mentor pasca sarjana, Dosen Senior di Yong Loo Lin School of Medicine, penguji MBBS, dan Assistant 
Adjunct Professor di DUKE-NUS Graduate Medical School. Ia telah menulis lebih dar tiga puluh makalah dalam jurnal mitra bestari (peer-
reviewed journals), termasuk Transplantation, Critical Reviews in Oncology-Haematology, dan Bone Marrow Transplantation. Keahliannya 
dalam bidang limfoma dan transplantasi sumsum tulang belakang telah mengantarkannya menjadi Penasihat bagi sejumlah Panel Ahli dan 
Program Pendidikan regional dan internasional.
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