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เรยีน  ทาน สมาชกิ และ ทาน ผู ม ีเกยีรต ิที ่นบัถอื

ใน โอกาส ที ่สมาคม โลหิต วิทยา แหง ประเทศ ไทย ได
กอตั้ง มา ครบ ป ที่ 25 ใน ป นี้ โดย กอตั้ง ขึ้น ตั้งแต ป พ.ศ.
2519 จาก การ รวม ตัว ของ คณาจารย ผูทรง คุณวุฒิ...
เสียสละ และ ทุม เท ความ รู ความ สามารถ... สละ เวลา อัน มี
คา... มา จดั ตัง้ สมาคม โลหติ วทิยา แหง ประเทศ ไทย... โดย
มุง หวัง ที่ จะ ให เกิด สมาคม วิชา ชีพ ที่ จะ เอื้อ ประโยชน...
ชวยเหลอื ซึง่ กนั และ กนั ใน ทาง วชิา การ ที ่ทนัสมยั เพือ่ ให การ
ดแูล รกัษา ผูปวย โลหติ วทิยา ให ม ีประสทิธภิาพ ดขีึน้ และ
ให เกิด ความ เปน นิติ บุคคล ที่ ชัดเจน ใน การ ทํางาน กับ
องคกร ตางๆ ทัง้ ใน ประเทศ และ ตาง ประเทศ ซึง่ แสดง ถงึ
ความ มี วิสัย ทัศน อัน นา ยก ยอง สรรเสริญ ยิ่ง... ของ คณา
จารย รวม กอตัง้ โดย เฉพาะ อยาง ยิง่   ศาสตราจารย เกยีรติ
คณุ   แพทยหญงิ  คณุสภุาณ นคร ซึง่ เปน ปชูนยีบคุคล
และ นายก สมาคม โลหติ วทิยา แหง ประเทศ ไทย คน แรก ของ
สมาคม ฯ นบั เปน สิง่ อนั พงึ ชืน่ชม ยนิด ีเปน อยาง ยิง่ ของ พวก
เรา ทกุ คน

เมือ่ สมาคม ฯ ได กอตัง้ ขึน้ และ ดาํรง อยู โดย การ ดาํเนนิ
งาน อยาง มี ศักยภาพ ตอ เนื่อง เปน เวลา 25 ป... มี ความ
เจริญ กาวหนา จน ใน ปจจุบัน มี สมาชิก รวม ทั้ง สิ้น กวา
348 คน ยอม แสดง ถงึ ความ เปน ปก แผน ของ สมาคม โลหติ
วทิยา แหง ประเทศ ไทย อยาง แท จรงิ สมาคม โลหติ วทิยาฯ
ไม เพยีง แต ไดรบั การ ยอม รบั เปน อยาง ด ีใน สงัคม วชิา ชพี
ทาง การ แพทย เทานั้น แต ยัง รวม ถึง สมาคม วิชา ชีพ อื่น ที่

เกีย่วของ หลาย หนวยงาน ทัง้ ใน ประเทศ และ ตาง ประเทศ
 อัน จะ เห็น ได จาก การ ที่ สมาคม ฯ ไดรับ เกียรติ ให เปน
เจาภาพ จัด งาน ใน ระดับ นานา ชาติ หลาย ครั้ง... ผลงาน
ลาสดุ คอื การ จดั ประชมุ “IX Congress of The Inter-
national  Society of Hematology, Asia-Pacific
Division”   เมือ่ วนัที่ 24-28 ตลุาคม 2542ณ โรงแรม
เซน็ทรลั แก รนดพลาซา กรงุเทพฯ ม ีผู เขา รวม ประชมุ มาก
กวา 700 คน เปน ชาว ตาง ประเทศ ประมาณ 400 คน คน
ไทย 300 คน และ เปน เจาภาพ รวม ใน การ จัด ประชุม
“The Seventh International Conference of
Thalassemia  and Haemoglobinopathies”ณ โรง
แรม อิมพีเรี ยลควีนปารค วันที่ 30 พฤษภาคม ถึง 4
มิถุนายน 2542

งาน ที ่ไดรบั การ ยอม รบั วา เปน แมแบบ การ แขงขนั เพือ่
เปน เจาภาพ การ ประชมุ ระดบั โลก คอื การ ที ่สมาคม โลหติ
วิทยา แหง ประเทศ ไทย รวม กับ สมา คม ฮโมฟเลีย  แหง
ประเทศ ไทย ซึง่ ศาสตราจารย เกยีรตคิณุ  แพทยหญงิ ภทัร
พรอศิราง กรูณ อยธุยา ( อดตี นายก สมาคม โลหติ วทิยา
แหง ประเทศ ไทย ทาน ที่ 4)   เปน ประธานฯ  จน ประสบ
ความ สาํเรจ็ ใน การ แขงขนั ไดรบั คะแนน เสยีง ทวม ทน ทัง้
3 รอบ  จาก คณะ กรรมการ ซึ่ง ประกอบ ดวย สมาชิก กวา
100 ประเทศ จน ประเทศ ไทย โดย สมาคม โลหติ วทิยา แหง
ประเทศ ไทย ชนะ ใจ กรรมการ ... ให เปน เจาภาพ การ จัด
ประชุม “XXVI International   Congress of the
World  Federation  of Hemophilia  2004” (WFH
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2004) เมือ่ วนัที่ 21 กรกฎาคม 2000  ที ่เมอืง Montreal
ประเทศ Canada  นบั เปน งาน ที ่ยิง่ ใหญ และ ทา ทาย มาก
โดย มี คะแนน ชนะ เหนือ ประเทศ  แค นา ดา สวีเดน และ
ตุรกี ซึ่ง จะ มี การ จัดการ ประชุม ที่ กรุงเทพฯ ใน ปพ.ศ.
2547 คาดวา จะ ม ีผู เขา รวม ประชมุ มาก กวา 4,000คน
และ เชือ่ วา จะ สามารถ ทาํ ให เกดิ ความ กาวหนา ใน การ ด ูแล
ผู ปวยฮโมฟเลยี และ เลอืด ออก ผดิ ปกต ิใน ประเทศ ไทย และ
ภมูภิาค เอเชยี นอก จาก นี ้สมาคม โลหติ วทิยา แหง ประเทศ
ไทย ยงั ไดรบั เกยีรต ิให เปน เจาภาพ การ จดั ประชมุ “The
Third  Asia-Pacific Congress  on Thrombosis
and Hemostasis” ที ่ประเทศ ไทย ใน ปพ.ศ. 2547 อกี
งาน หนึง่ ดวย

ผลงาน ของ สมาคม ฯ ที่ ผาน มา ใน รอบ 20 ป แรก
สมาชกิ ฯ คง ไดรบั ทราบ จาก หนงัสอื ทีร่ะลกึ 20 ป สมาคม
โลหิต วิทยา แหง ประเทศ ไทย แลว ดิฉัน จึง ขอ เพิ่ม เติม
งาน พฒันา สมาคม ฯ ใน รอบ 5 ป ที ่ผาน มา... สมาคม โลหติ
วิทยา แหง ประเทศ ไทย ได ดําเนิน การ งาน สําคัญ ๆ  หลาย
ประการ... ที ่สาํคญั ที ่สดุ คอื ได ม ีการ แกไข ระเบยีบ ขอ บงัคบั
ของ สมาคม ฯ ใน ปพ.ศ.2542 โดย การ ปรับ วาระ การ
ทาํงาน ของ คณะ กรรมการ บรหิาร จาก 2 ป เปน 3 ป และ
เพิ่ม จํานวน กรรมการ บริหาร จาก 12 เปน 15 คน ทั้ง นี้
เพือ่ ให การ บรหิาร งาน ของ สมาคม โลหติ วทิยา แหง ประเทศ
ไทย ม ีความ ตอ เนือ่ง และ ม ีประสทิธภิาพ มาก ขึน้ รวม ทัง้
ได แกไข ชือ่ ภาษา องักฤษ ของ สมาคม ฯ เปน The Thai
Society   of Hematology มี ตัว ยอ คือ  TSH อีก ดวย
และ ได ยาย สถาน ที ่ตัง้ ของ สมาคม ฯ จาก ตกึ อานนัท ราช
คณะ แพทยศาสตร ศริริาช พยาบาล มหาวทิยาลยั มหดิล
ไป ยงั สถาน ที ่ตัง้ ถาวร ของ สมาคม โลหติ วทิยา แหง ประเทศ
ไทย อาคาร เฉลมิ พระ บารมี 50 ป ชัน้  10  ซอย ศนูย วจิยั
รวม กบั มลู นธิธิาลสัซ ีเมยี แหง ประเทศ ไทย... โดย แบง พืน้
ที ่ใชสอย คน ละ ครึง่

ใน สวน การ ฝก อบรม แพทย ประจํา บาน สาขา โลหิต
วิทยา  ใน ชวง เวลา 5 ป ที่ ผาน มา (พ.ศ. 2541 - 2544)

สมาคม   โลหติ วทิยา แหง ประเทศ ไทย รวม กบั ราช วทิยาลยั
อายรุแพทย แหงประเทศไทย และ ราช วทิยาลยั กมุาร แพทย
แหง ประเทศ ไทย ได จัด สอบ เพื่อ วุฒิ บัตรฯ   และ หนังสือ
อนุมัติ ผู เชี่ยวชาญ สาขา อา ยุรศาสตรโรค เลือด เพิ่ม ขึ้น
จํานวน 10 ราย วุฒิ บัตรฯ   และ หนังสือ อนุมัติฯ   ผู เชี่ยว
ชาญ  สาขา กุมาร เวช ศาสตร โรค เลือด เพิ่ม อีก 13 ราย

ใน ระบบ การ ศึกษา ตอ เนื่อง ไดรับ การ อนุมัติ ให เปน
สถาบนั หลกั เพือ่ ผลติ กจิกรรม การ ศกึษา ตอ เนือ่ง ใน เครอื
ขาย ของ ศูนย การ ศึกษา ตอ เนื่อง ของ แพทย สาขา โลหิต
วิทยา ใน เดือน ตุลาคม 2544 โดย มี ศูนย บริการ โลหิต
แหง ชาติ สภา กาชาด ไทย เปน สถาบนั สมทบ ผลงาน อกี ชิน้
หนึง่ ของ สมาคม โลหติ วทิยา แหง ประเทศ ไทย ที ่ได ดาํเนนิ
การ อยาง ตอ เนื่อง และ จัด ได วา ประสบ ความ สําเร็จ เปน
อยาง ดี คือ การ ประชุม วิชา การ ใน สวน ภูมิภาค ซึ่ง ได
จดัการ ประชมุ รวม แลว 3 ครัง้ ใน รอบ 5 ป ที ่ผาน มา ตาม
นโยบาย กระจาย ความ รู สู ภูมิภาค คือ ที่ คณะ แพทย
ศาสตร สงขลา นครนิทร (พ.ศ.  2542) คณะ แพทยศาสตร
มหาวทิยาลยั เชยีงใหม (พ.ศ.  2543) และ สดุ ทาย ที ่จงัหวดั
อดุรธานี (พ.ศ.  2544) รวม ทัง้ การ จดั ให ม ีทศันศกึษา ใน
พื้น ที่ ใกล เคียง รวม ดวย เพื่อ เปน การ เพิ่ม พูน ความ รัก...
ความ สามัคคี ใน หมู มวล สมาชิก ของ สมาคม โลหิต วิทยา
แหง ประเทศ ไทย อัน จะ เปน ประโยชน ยิ่ง ใน การ รวมกัน
ทาํงาน ใน อนาคต

สวน การ ประชุม วิชา การ ใหญ ประจํา ป... 2 ป แรก
(2541-2542 )  ยัง คง จัดการ ประชุม ที่ หอง ประชุม พจมาน
ทักษิณ ชิน วัตร อาคาร พัชรกิติ ยาภา โรง พยาบาล พระ
มงกฎุ เกลา และ หอง ประชมุ สด ศรี วทิยาลยั แพทยศาสตร
พระ มงกุฎ เกลา โดย ใน ปพ.ศ.  2541 จัด ประชุม เรื่อง
“Hematology  Trends 1998" และ ปพ.ศ. 2542
เรื่อง “Update in Hematology 1999” พรอม กับ จัด
อบรม ระยะ สั้น “Tutorial Course in Hematology”
ตอ อกี 3 วนั สวน ใน ปพ.ศ. 2543 จดั เรือ่ง “Hemato-
logy  in Systemic Disease” ที่ คณะ แพทยศาสตร
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มหาวทิยาลยั เชยีงใหม เนือ่ง จาก ผู รวม ประชมุ และ บรษิทั
ที่ ประสงค รวม แสดง ผลิตภัณฑ มี จํานวน มาก ขึ้น จึง ได
เปลี่ยน สถาน ที่ ประชุม มา จัด ยัง โรงแรม สยาม ซิตี้ ใน
กรงุเทพฯ ตัง้แต ปพ.ศ. 2544 เปนตน มา โดย จดั ประชมุ
เรื่อง “Hematology 2001” และ ใน ปพ.ศ. 2545 ซึ่ง
สมาคม  ฯ  จะ ม ีอาย ุครบ รอบ 25 ป จะ จดั เรือ่ง “Current
Opinion  in Hematology” ใน วนัที่ 16-18 มกรมคม
พ.ศ.  2545

สวน การ ประชุม วิชา การ กลาง ป ใน ป 2540 เรื่อง
“Current  Practice in Hematology 1997” จดั ที่ คณะ
แพทย ศาสตร มหาวิทยาลัย สงขลา นครินทร ปพ.ศ.
2543  “Evidence-Based Guidelines for Treating
Hematologic  Diseases in Thailand” จัดณ หอง
ประชุม สด ศรี วิทยาลัย แพทยศาสตร พระ มงกุฎ เกลา
และ ป 2544 “Hematology for Internists” จัด ที่
โรงแรม เจรญิ ศรี แก รนด รอยลั อดุรธานี นอก จาก นี ้ได
จดั อบรม ระยะ สัน้ “Oncology for Pediatricians” รวม
กับ ชมรม โรค มะเร็ง ใน เด็ก และ สมาคม กุมาร แพทย แหง
ประเทศ ไทย ที่ อาคาร เฉลิม พระ บารมี 50 ป ใน เดือน
ตุลาคม 2544 อีก ดวย

ใน ยคุ โลกาภวิตัน ซึง่ การ ตดิ ตอ สือ่สาร นบั เปน สิง่ สาํคญั
ยิง่ สมาคม โลหติ วทิยา แหง ประเทศ ไทย ได จดั ให ม ีเครอื
ขาย internet ของ เรา เอง ใน นาม  www. thai hema to.
org และ ได จดัทาํ  จลุสาร สมาคม โลหติ วทิยา แหง ประเทศ
ไทย เพื่อ สื่อสาร กับ ทาน สมาชิก สมาคม โลหิต วิทยา แหง
ประเทศ ไทย... เผย แพร ขาวสาร ตาง ๆ  และ เปน แหลง รบั ฟง
ความ คดิ เหน็... ขอเสนอ แนะ จาก ทาน สมาชกิ สมาคม โลหติ
วิทยา แหง ประเทศ ไทย... นอก เหนือ จาก   วาร สาร โลหิต
วิทยา และ เวช ศาสตร การ บริการ โลหิต ซึ่ง เปน วาร สาร ที่
ไดรบั การ ยอม รบั และ ประสบ ความ สาํเรจ็ อยาง ด ียิง่

กิจกรรม สําคัญ อัน หนึ่ง ซึ่ง จะ เกิด ประโยชน อยาง ยิ่ง
สาํหรบั การ ดแูล รกัษา ผูปวย โลหติ วทิยา ใน อนาคต คอื การ
ที ่สมาคม โลหติ วทิยา แหง ประเทศ ไทย รวม กบั ศนูย บรกิาร

โลหิต แหง ชาติ ฯ เสนอ ให แพทยสภา พิจารณา จัดทํา
ระเบียบ การ ประกอบ วิชา ชีพ เวช กรรม เกี่ยว กับ การ ปลูก
ถาย เซลล ตน กาํเนดิ เมด็ โลหติ ซึง่ ขณะ นี ้อยู ใน ระหวาง การ
อนมุตั ิขัน้ สดุ ทาย ของ แพทยสภา เมือ่ ประกาศ ใช... ผูปวย
คน ไทย จะ ม ีโอกาส ไดรบั การ บรจิาค ไข กระดกู จาก ผู ม ีจติ
ศรทัธา ที ่ไม ใช ญาต ิใน จาํนวน ที ่มาก ขึน้ ตลอด จน เปน การ
ควบคมุ มาตรฐาน การ รกัษา พยาบาล การ ปลกู ถาย เซลล ตน
กําเนิด เม็ด โลหิต ให ถูก ตอง และ เหมาะสม และ สมาคม
โลหิต วิทยา แหง ประเทศ ไทย ได จัดทํา หนังสือ “Guide-
lines  in Hematology Practice” โดย อนุกรรมการ
ฝาย วชิา การ จดัทาํ ขึน้ เพือ่ เปน แนว ทาง การ ดแูล ผูปวย โลหติ
วทิยา ใน ทกุ ระดบั สถาน พยาบาล

ใน การ สงเสริม งาน วิจัย และ การ เรียน การ สอน
สมาคม โลหติ วทิยา แหง ประเทศ ไทย ได อนมุตั ิระเบยีบ การ
ให ทุน สนับสนุน การ วิจัย ให แก แพทย ประจํา บาน สาขา
อายรุศาสตร โรค เลอืด และ กมุาร เวช ศาสตร โรค เลอืด ทนุ
ละ 10,000 บาท จาํนวน ทนุ ตาม คณุสมบตั ิของ งาน วจิยั
ที่ เสนอ มา และ อนุมัติ ระเบียบ การ ให ทุน สนับสนุน การ
วจิยั แก สมาชกิ สมาคม ฯ ทนุ ละ ไม เกนิ 50,000 บาท ป ละ
2 ทุน

ใน วาระ  ครบ รอบ 25 ป ของ สมาคม โลหิต วิทยา แหง
ประเทศ ไทย  ทาง สมาคม ฯ ได ขอ พระราชทาน พระ
วโรกาส เขา เฝา เพือ่ ถวาย เงนิ จาํนวน 500,000  บาท
( หา   แสน บาท)  โดย เสด็จ พระ ราช กุศล สมทบ มูลนิธิ
อานันทมหิดล กองทุน สงเสริม บัณฑิต และ ไดรับ พระ
บรม รา ชาน ุญาต ให เขา เฝา สมเดจ็ พระ เทพ รตัน ราช สดุาฯ
สยาม บรม ราช กุมารี ถวาย เงิน ดัง กลาว ใน วันที่ 15
มกราคม   2545 นี้ ซึง่ นาํ ความ ปราบ ปลืม้ ปต ิยนิด ีใน พระ
มหา กรุณาธิคุณ ตอ สมาคม โลหิต วิทยา แหง ประเทศ ไทย
เปน ลน พน

เสน ทาง ของ สมาคม โลหิต วิทยา แหง ประเทศ ไทย ที่
ผาน มา นาน 25 ป นับ เปน เสน ทาง ประวัติศาสตร ที่ รุง
เรอืง... งดงาม ยิง่ ดฉินั เชือ่ วา เรา ยงั ม ีเสน ทาง อนาคต ที ่ยิง่
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ใหญ มั่นคง รอ อยู เบื้องหนา... อีก นาน เทา นาน ทั้ง นี้ เพื่อ
ประโยชน สงูสดุ ใน การ ดแูล รกัษา ผูปวย โลหติ วทิยา ของ เรา
ให มี ความ หวัง และ หลุด พน จาก ความ ทุกข ทรมาน... และ
หาย ขาด ใน ที ่สดุ

ความ กาวหนา ของ สมาคม โลหิต วิทยา แหง ประเทศ
ไทย จะ เกดิ ขึน้ ไม ได เลย... ถา ขาด ความ รวมมอื รวม ใจ อทุศิ
ตน ใน การ ทํางาน ของ คณะ กรรมการ... อนุกรรมการ ฝาย
ตาง ๆ ... ตลอด จน คณาจารย ที ่ปรกึษา และ ที ่สาํคญั ที ่สดุ
คอื  ความ รวมมอื... การ ให ขอเสนอ แนะ และ การ ม ีสวน รวม
ของ ทาน สมาชิก สมาคม โลหิต วิทยา แหง ประเทศ ไทย ใน

กิจกรรม ตลอด มา... ซึ่ง ดิฉัน ขอ ขอบคุณ มาณ โอกาส นี้
ดวย

ทาย สดุ นี ้ดฉินั ขอ อาราธนา คณุ พระ ศร ีรตันตรยั และ สิง่
ศกัดิ ์สทิธิ ์ทัง้ หลาย จง ดล บนัดาล ให คณาจารย ปชูนยีบคุคล
ผู ม ีบทบาท ยิง่ ใน การ กอตัง้ และ สมาชกิ สมาคม โลหติ วทิยา
แหง ประเทศ ไทย ทุก ทาน จง มี ความ สุข สมบูรณ ดวย จุ
ตุรพิธพร ชัย... รวมกัน จรรโลง พัฒนา สมาคม โลหิต วิทยา
แหง ประเทศ ไทย ของ เรา ให มี ความ เจริญ รุง เรือง... ยัง
ประโยชน ตอ ประเทศ ชาต ิตราบ นาน เทา นาน

ศาสตราจารย พล โทหญงิ   แพทยหญงิ ทพิย ศร ีไพศาล
นายก สมาคม โลหติ วทิยา แหง ประเทศ ไทย

2 มกราคม 2545


