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 พัน เอก   รอง ศาสตราจารย  นายแพทย วิชัย ประยูร
ววิฒัน ได มาปรา รถ วา ใน โอกาส ที ่สมาคม โลหติ วทิยา จะ
ม ีอาย ุครบ 25 ป ใน เดอืน มกราคม นี้  ขอ ให ดฉินั ชวย เขยีน
ประสบการณ ที ่ผาน มา เกีย่ว กบั สมาคม สกั เลก็ นอย เนือ่ง
จาก ม ีอาจารย หลาย ทาน ซึง่ เคย เปน นายก สมาคม มา กอน
จงึ เชือ่ วา จะ ม ีผูเขยีน เรือ่ง สมาคม โลหติ วทิยา ได ด ีกวา ดฉินั
จงึ ขอ เปลีย่น แนว การ เขยีน เปน ประสบการณ ของ ตน เอง ใน
วงการ “ โลหติ วทิยา” ที ่ม ีโอกาส สมัผสั มา เปน เวลา 40 ป
มา เลา สู กนั ฟง เพราะ อาจ จะ ม ีแนว คดิ และ การ มอง ปญหา
ที ่แตก ตาง ไป จาก ชาว โลหติ วทิยา รุน ปจจบุนั อนั อาจ จะ เปน
ประโยชน กบั เพือ่น รุน นอง ได บาง

 ดิฉัน จบ การ ศึกษา แพทย ใน ปพ.ศ. 2497 จาก คณะ
แพทยศาสตร ศริริาช พยาบาล มหาวทิยาลยั แพทยศาสตร
 ( ปจจบุนั คอื มหาวทิยาลยั มหดิล) ใน สมยั ที ่เปน นกัศกึษา
แพทย จาํ ได วา ม ีโอกาส พบ ผูปวย ทาง โลหติ วทิยา ดวย โรค
ไม กี ่โรค คอื iron deficiency anemia, leukemia และ
idiopathic thrombocytopenic purpura ซึง่ พบ บาง
ประปราย โรค ที ่พบ บอย ม ีตดิ หอ ผูปวย เปน ประจาํ คอื โรค
thalassemia ซึง่ ทาน ศาสตราจารย  แพทย หญงิ  คณุ สภุา
ณ นคร ปรมาจารย คน หนึ่ง ของ วิชา โลหิต วิทยา ใน
ประเทศ  ไทย ได ทํา การ ศึกษา ไว อยาง ละเอียด จน เปน
รากฐาน ให เรือ่ง thalassemia รุง เรอืง กาวหนา มา จน ถงึ
ปจจบุนั นี้ หลงั จาก จบ การ ศกึษา แพทย ดฉินั ได ปฏบิตั ิงาน
เปน แพทย ประจํา บาน ใน ภาควิชา อายุรศาสตร อีก 2 ป
แลว จึง ได เขา รับ ราชการ ที่ โรงพยาบาล ภูมิ พล อดุลยเดช

และ ตอมา ได ไป ศกึษา ตอ ณ ประเทศ สหรฐั อเมรกิา ใน ป 
พ.ศ.  2501 ได มี โอกาส ฝกฝน เปน แพทย ประจํา บาน ใน
สาขา วิชา โลหิต วิทยา และ กลับ มา เริ่มตน ทํางาน ใน สาขา
โลหติ วทิยา อยาง จรงิจงั ใน ปพ.ศ. 2504

โรค ทาง โลหติ วทิยา ใน สมยัพ.ศ. 2504 นัน้ นอก จาก
จะ พบ leukemia ซึ่ง สวน ใหญ เปน acutemyeloid
leukemia,  aplastic anemia, thalassemia และ
hemolytic  anemia ซึง่ คลาย คลงึ กบั สมยั ที ่เปน นกัศกึษา
แพทย แลว ยัง พบ โรค เพิ่ม เติม มาก ขึ้น คือ malignant
lymphoma ( ซึ่ง ปจจุบัน นับ วา เปน อันดับ หนึ่ง หรือ สอง
ของ hematologic malignancy) โรค multiple my-
eloma,  agnogeneic myeloid metaplasia ซึง่ สมยั นัน้
เรยีก วา  primarymyelofibrosis นอก จาก นัน้ นาน ๆ  จะ
พบ  hemophilia บาง ประปราย โรค เกีย่ว กบั thrombo-
sis  ยงั ไม พบ เลย การ ที ่พบ โรค hemophilia นอย นัน้ สวน
หนึ่ง เพราะ ให การ วินิจฉัย ยาก เนื่อง จาก การ ตรวจ เลือด
ทาง coagulation ยัง ทํา ไม ได ใน สถาบัน นอก โรงเรียน
แพทย ประมาณ ปพ.ศ. 2504 เปน ระยะ เริม่ตน ของ การ
คน พบ กลุม โรค myeloproliferativedisorders ตอมา
คือ  lymphoproliferative disorder และ immuno
proliferative disorder โรค agnogeneic myeloid
metaplasia  ซึง่ เพิง่ เริม่ รูจกั ใน สมยั นัน้ ก ็เปน โรค หนึง่ ใน
กลุม myeloproliferative disorders ดวย แมวา ความ
รู ใน เรือ่ง โรค ทาง โลหติ วทิยา จะ แตก ฉาน เขา ระบบ มาก ขึน้
แต ความ รู ทาง หอง ปฏบิตั ิการ ก ็ยงั คอน ขาง จาํกดั วธิกีาร

เหลียว หลัง แล หนา กับ “ โลหิต วิทยา ใน ระยะ 40 ป”

ศาสตราจารย เกยีรตคิณุ แพทยหญงิ ถนอม ศรี ศร ีชยั กลุ
นายกสมาคมโลหติวทิยาแหงประเทศไทย
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วินิจฉัย โรค ใน ขณะ นั้น นอก จาก จะ อาศัย การ ซัก ประวัติ
การ ตรวจ รางกาย ผูปวย อยาง ละเอยีด แลว ก ็ม ีการ ตรวจ
ทาง หอง ปฏบิตั ิการ ที ่เปน พืน้ฐาน ที ่สาํคญั ที ่สดุ คอื การ ดู
peripheral blood และ การ ตรวจ เซลล ใน ไข กระดกู การ
ตรวจ ชิน้ เนือ้ ศกึษา histiopathology จาก อวยัวะ ตางๆ
โดย เฉพาะ ตอม น้าํ เหลอืง เพือ่ ให การ วนิจิฉยั lymphoma
สาํหรบั หอง ปฏบิตั ิการ ทาง coagulation นัน้ ม ีเฉพาะ ใน
โรงเรยีน แพทย เทานัน้ ทาง รงัส ีวทิยา ม ีเพยีง film chest,
bone survey, long GI barium enema และ intra-
venous  pyelogram ซึง่ ปจจบุนั ม ีที ่ใช นอย มาก สาํหรบั
ultrasound  และ computerized tomogram และ
MRI เปน สิ่ง ที่ ไกล ตัว มาก ยิ่ง การ ศึกษา ทาง cytoge-
netic,  molecular biology, immunology นับ วา เปน
เรื่อง ไกล เกิน ฝน การ ที่ วิชา โลหิต วิทยา ใน ประเทศ ไทย
หยุด ชะงัก ไป เปน เวลา นาน จน ถึง ปพ.ศ. 2500 กวา นั้น
สวน หนึ่ง เปน เพราะ เมื่อ เกิด สงคราม โลก ครั้ง ที่ สอง การ
แลก เปลี่ยน ความ รู จาก ตาง ประเทศ ทํา ได ยาก มาก และ
โอกาส ที่ แพทย จะ ไป ศึกษา ตอ ตาง ประเทศ ก็ มี นอย มาก
เพราะ ไม ม ีทนุ การ ศกึษา เชน ใน สมยั ปจจบุนั สาํหรบั การ
ประชมุ วชิา การ ตาง ประเทศ แลว ยิง่ ไม ตอง พดู ถงึ ถา ไม มี
ผลงาน ไป เสนอ แลว โอกาส จะ ได ไป ประชุม ตาง ประเทศ
เกอืบ จะ ไม ม ีเลย

 จาก ประสบการณ ของ ดิฉัน วิชา โลหิต วิทยา ได เริ่ม มี
การ เปลีย่น แปลง อยาง มาก ตัง้แต ประมาณ ปพ.ศ. 2510
ใน สมยั นัน้ เริม่ ม ีการ ศกึษา ทาง immunohematology,
cytogenetic  และ coagulation มาก ขึ้น ทําให การ
วินิจฉัย โรค ทํา ได กวางขวาง และ ลึก ซึ้ง ยิ่ง ขึ้น ใน ดาน การ
รักษา ยัง ไม มี การ พัฒนา ไป มาก นัก การ ใช ยา เคมี บําบัด
รกัษา leukemia lymphoma และ โรค อืน่ ๆ  ยงั อยู ใน ขัน้
พืน้ฐาน โอกาส ที ่จะ รกัษา ผูปวย ให หาย ขาด หรอื ได long
term  survival เกอืบ ไม ม ีเลย

ประมาณ ปพ.ศ. 2507 ได มี การ กอตั้ง ชมรม โลหิต
วิทยา ซึง่ อาจารยสภุาณ นคร ได รเิริม่ ขึน้ โดย ได ชกัชวน
แพทย ทาง โลหิต วิทยา ให มี การ พบปะ แลก เปลี่ยน

ประสบการณ กนั ประมาณ เดอืน ละ หนึง่ ครัง้ ดวย การ ทาํ
Journal club การ นาํ ผูปวย มา อภปิราย ใน ที ่ประชมุ นบั
เปน กาว แรก ที ่วชิา โลหติ วทิยา ได เริม่ ม ีการ กระจาย สู สถาบนั
นอก โรงเรียน แพทย กิจการ ของ ชมรม โลหิต วิทยา ได
กาวหนา มา เปน ลําดับ มี ผู สนใจ เขา รวม ดวย จาก หลาย
สถาบนั ใน ระยะ นัน้ ม ีแพทย ที ่จบ การ ศกึษา ทาง โลหติ วทิยา
จาก ตาง ประ เทศทะยอ ยก ลับ มา เปน ลําดับ จึง ได มี การ
ปรึกษา หารือ ถึง การ ตั้ง สมาคม โลหิต วิทยา เพื่อ ให เกิด
ความ กาวหนา ทาง วิชา การ และ ใน การ รวม สมาชิก โลหิต
วิทยา ให เปน ปก แผน ยิ่ง ขึ้น บุคคล แรก ซึ่ง ได เปน ผู ริเริ่ม
ความ คิด ใน การ กอตั้ง สมาคม คือ  ศาสตราจารย  แพทย
หญิง    คุณสุภาณ นคร หลัง จาก ที่ ได ฟน ฝา อุปสรรค
ตางๆ  สมาคม จึง ได ตั้ง ขึ้น ใน ปพ.ศ. 2521 โดย มี

ศาสตราจารย   แพทย หญิง คุณสุภา ณณคร เปน นายก
สมาคม  โลหติ วทิยา แหง ประเทศ  ไทย คน แรก สมาคม โลหติ
วทิยา ได เจรญิ เตบิโต มา ตลอด จน ถงึ ปจจบุนั นี ้เปน เวลา 25
ป   การ มี สมาคม โลหิต วิทยา เปน คุณ ประโยชน อยาง ยิ่ง
เพราะ เปน สือ่ ทาง วชิา การ ชวย ให สมาชกิ ได ม ีโอกาส เรยีน
รู แลก เปลีย่น ประสบการณ และ ม ีความ สนทิ สนม กนั มาก
ขึ้น

เนือ่ง จาก ประสบการณ ทาง โลหติ วทิยา ของ ดฉินั สวน
หนึ่ง คือ การ ทํางาน วิจัย ซึ่ง ถา จะ ไม กลาว ถึง ก็ อาจ จะ ไม
สมบูรณ ใน ระหวาง ที่ ปฏิบัติ งาน ที่ โรงพยาบาล ภูมิ พล
และ ม ีโอกาส ดแูล รกัษา ผู ปวย มาเลเรยีซึง่ ม ีจาํนวน มาก
ทาํให ดฉินั รเิริม่ ทาํ การ วจิยั เรือ่ง กลไก การ ซดี ซึง่ เกดิ จาก การ
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กด การ สราง เมด็ เลอืด แดง ตวั ออน ใน ไข กระดกู ของ ผูปวย
ที ่เปน มาเลเรยี และ ได ทาํ การ วจิยั กวางขวาง ขึน้ มา ตลอด
เวลา ที ่รบั ราชการ ที ่โรงพยาบาล ภมู ิพล โรงพยาบาล รามา
ธิบดี และ วิทยาลัย แพทยศาสตร พระมงกุฎเกลา การ
ทํางาน ใน ระยะ ตน ประสบ ความ ยาก ลําบาก มาก เพราะ
นอก จาก ขาด แคลน ปจจยั สนบัสนนุ แลว การ ไม ไดรบั การ
ยอม รบั ใน ผลงาน ที ่พบ ขึน้ ใหม นบั วา เปน อปุสรรค สาํคญั ที่
ทาํให เกดิ ความ ทอ ถอย อยางไร ก ็ตาม การ วจิยั อกี หลาย
เรือ่ง ใน เรือ่ง การ เปลีย่น แปลง ทาง เลอืด ใน ผู ปวย มาเลเรยี
ก ็ได ดาํเนนิ มา ตลอด จน ครบ วงจร โดย ม ีผู รวม งาน หลาย
ทาน และ จาก หลาย สถาบนั และ ใน ปจจบุนั ผลงาน เหลา นี้
ได เปน ที ่ยอม รบั ทัว่ ไป ทัง้ ใน ตาง ประเทศ และ ประเทศ ไทย
นบั วา เปน ประสบการณ อนั หนึง่ ใน การ ทาํ การ วจิยั ที ่แม จะ
ตอง ฟน ฝา อปุสรรค มา ตลอด แต ก ็ไดรบั ผล นา ชืน่ ใจ ใน ที่
สดุ

ความ กาวหนา อัน หนึ่ง ซึ่ง เกิด คู ขนาน กับ วิชา การ ทาง
โลหิต วิทยา คือ การ เรียน การ สอน ใน สมัย ที่ ดิฉัน เปน
นกัศกึษา แพทย ม ีกลอง จลุทศัน ตา เดยีว ใช ทาํให การ เรยีน
ทาง   morphology เปน ไป ดวย ความ ยาก ลาํบาก อาจารย
ที่ สอน ก็ มี จํานวน นอย เพราะ มี ผู สนใจ ใน วิชา นี้ นอย มาก
วิชา โลหิต วิทยา จึง เปน วิชา ลึกลับ สําหรับ นักศึกษา แพทย
และ แพทย ใน สมัย นั้น ใน ระยะ ประมาณ ปพ.ศ. 2510
เริม่ มี audiovisual aid ทัง้ ใน รปูแบบ ของ กลอง จลุทศัน
2 ตา และ ตอมา ขยาย ให ด ูพรอม ๆ  กนั ได 10 คน ม ีการ
ฉาย slide บน จอ จน ถงึ ปจจบุนั สามารถ ด ูได จาก จอ บน
computer  ทาํให ม ีโอกาส ที ่จะ เรยีน morphology รวม
กบั การ อภปิราย discuss case เปน กลุม จงึ ทาํให สนกุ
เปน ผล ให การ เรยีน การ สอน ของ วชิา โลหติ วทิยา ม ีชวีติ ช ีวา
ขึ้น จน เริ่ม เปน ที่ สนใจ ของ แพทย รุน หลัง จน มี ผู สนใจ
ศกึษา ทาง โลหติ วทิยา มาก ขึน้ ขณะ นี ้ม ีแพทย ผู เชีย่วชาญ
ทาง โลหติ วทิยา ปฏบิตั ิงาน นอก โรงเรยีน แพทย โดย เฉพาะ
ใน โรงพยาบาล ศนูย ใหญ ๆ  ใน ชนบท ได มาก ขึน้ ปจจบุนั
วชิา โลหติ วทิยา ไม ใช วชิา ลกึลบั เพราะ เปน ที ่ยอม รบั วาน อก
จาก จะ ชวย ใน การ รักษา ผูปวย โลหิต วิทยา ให ไดผล ดีขึ้น
มาก  ยัง มี บทบาท สําคัญ ใน การ ชวย การ วินิจฉัย และ การ

รกัษา โรค อืน่ ๆ  ซึง่ ม ีปญหา ทาง เลอืด แทรก ซอน หรอื เกดิ
นาํ หนา มา กอน ดวย

ใน ป ประมาณพ.ศ. 2520 เปน ยคุ แหง ความ กาวหนา
ของ วิชา โลหิต วิทยา อยาง มากมาย เพราะ มี การ ศึกษา ใน
ทาง ลกึ ม ีการ วจิยั เรือ่ง cytogenetic immunopatho-
logy  molecular biology ตลอด จน การ ทํา image
study   ดวย วธิกีาร ทนัสมยั ทาํให ความ รู ใน เรือ่ง mecha-
nism  ของ โรค ตาง ๆ  โดย เฉพาะ malignancy immu-
nohematology   และ โรค พนัธ ุกรรม ม ีความ กวางขวาง ลกึ
ซึง้ มาก ขึน้ ทาํให สามารถ จาํแนก ชนดิ หรอื classifica-
tion   ของ malignancy โดย เฉพาะ acute leukemia,
malignant  lymphoma และ myelodysplastic syn-
drome  ได ดี ยิ่ง ขึ้น ซึ่ง นับ วา เปน ประโยชน เพราะ เปน
รากฐาน สาํคญั ใน การ วาง แปลน การ รกัษา ผูปวย ดวย กลุม
โรค ดงั กลาว

ยุค ทอง ของ โลหิต วิทยา ได เริ่มตน ขึ้น อีก ครั้ง ใน
ประมาณ ปพ.ศ. 2530 หรอื ใกล เคยีง ใน ดาน การ รกัษา
ได ม ีการ นาํ เอา hematopoietic growth factors เขา มา
ใช รกัษา ผูปวย ที ่สาํคญั มาก และ ยงั ใช อยู ใน ปจจบุนั คอื
erythropoietin  และ G-CSF และ ตอมา ม ีการ นาํ GM-
CSF มา ใช ดวย การ ที ่ม ีการ รกัษา ดวย growth factor
นัน้ ม ีประโยชน 2 ประการ ใหญ ๆ  คอื ทาํให คณุภาพ ชวีติ
ของ ผูปวย ดีขึ้น โดย เฉพาะ การ ใช erythropoietin ใน
ผูปวย anemia จาก โรค ไต เรือ้ รงั ใน ระยะ กอน มี growth
factor ใช มี การ นํา protocol ตาง ๆ  มา รักษา malig-
nancy  โดย เฉพาะ คือ leukemia, lymphoma การ มี
growth  factor โดย เฉพาะ G-CSF จงึ ทาํให สามารถ ใช
ยา เคม ีบาํบดั รกัษา ผูปวย มะเรง็ เมด็ เลอืด ขาว โดย เฉพาะ
คอื  acute leukemia และ high grade lymphoma
ได เตม็ ที ่ไดผล ด ียิง่ ขึน้ สาํหรบั การ ปลกู ถาย ไข กระดกู นัน้
เทา ที ่จาํ ได ได เริม่ตน ใน ประเทศ ไทย ประมาณ ปลายพ.ศ.
2527 โดย เริ่ม ที่ โรงพยาบาล ศิริราช เปน แหง แรก และ ใน
เวลา ตอมา ก ็ได เริม่ ที ่โรงพยาบาล รามาธบิดี ปจจบุนั ม ีการ
ปลกู ถาย ไข กระดกู ใน 5 สถาบนั คอื  ศริริาช รามาธบิดี
จฬุาลงกรณ พระมงกฎุเกลา และ สงขลา นครนิทร และ
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หวงั วา คง จะ เริม่ตน ตอไป ใน สถาบนั อืน่ ๆ  ที ่ม ีกาํลงั คน และ
อปุกรณ เพยีง พอ

ความ กาวหนา ใน การ แพทย สาขา โลหติ วทิยา ซึง่ คู ขนาน
ไป กบั สาขา วชิา อืน่ ๆ  ได ยงั ประโยชน อยาง มาก ตอ มนษุย
ชาติ  ปจจุบัน เรา มี โอกาส รักษา มะเร็ง บาง ชนิด และ บาง
ระยะ ให หาย ขาด ได มี โอกาส รักษา โรค aplastic ane-
mia,   thalassemia และ โรค กรรมพนัธุ อืน่ ๆ  ให หาย ขาด
โดย การ ทาํ stem cell transplantation อยางไร ก ็ตาม
ความ กาวหนา ตาง ๆ  ที ่ได กลาว มา นี ้ยงั อยู ใน วง จาํกดั เฉพาะ
ที ่สถาบนั การ ศกึษา แพทย กาว ตอไป ที ่สาํคญั คอื การ ขยาย
ขีด ความ สามารถ ให เกิด ใน สถาบัน นอก โรงเรียน แพทย
เพือ่ ให ผูปวย ไดรบั การ รกัษา พยาบาล ที ่ด ีโดย ทัว่ หนา กนั

สิง่ เหลา นี ้คอื ความ เปลีย่น แปลง ใน ระยะ 40 ป ที ่ดฉินั
ได ม ีประสบการณ จาก การ ปฏบิตั ิงาน เรยีน รู และ ตดิ ตาม
มา ตลอด อยางไร ก ็ตาม ถา จะ เหลยีว หลงั มอง ไป ใน อดตี
แมวา ความ รู ใน ขณะ นั้น ดอย กวา ใน ปจจุบัน อยาง เปรียบ
เทยีบ ไม ได แต สิง่ หนึง่ ซึง่ เปน หวัใจ สาํคญั ของ การ แพทย
ที ่ด ีนัน้ คอื  คณุภาพ และ คณุธรรม ของ แพทย ซึง่ จาํเปน
ตอง รกัษา ไว แม จะ ไม ด ีกวา ใน อดตี ก ็ไม ควร จะ ดอย กวา
แมวา วชิา การ จะ กาวหนา ไป เพยีง ไร หวัใจ สาํคญั ของ การ
ดูแล รักษา ผูปวย คือ แพทย สามารถ เลือก ใช กลั่น กรอง
ความ รู ตาง ๆ  ที ่ม ีอยู ให เหมาะสม รวม กบั ความ รบั ผดิ ชอบ
ใน การ ดแูล รกัษา ผูปวย ให ด ีที ่สดุ เทา ที ่จะ ทาํ ได ใน สภาวะ ที่
เปน อยู สิง่ เหลา นี ้จะ ทาํ ได โดย แพทย ม ีความ รู ความ เขาใจ
พืน้ฐาน ของ ความ เปน มา ใน วชิา แพทย ซึง่ เปลีย่น ไป ตลอด
ความ รู ที ่ม ีอยู ใน อดตี อาจ จะ เปน สิง่ ที ่ไม ถกู ตอง ใน ปจจบุนั
และ ใน ทาํนอง เดยีว กนั ความ รู ใน ปจจบุนั ก ็อาจ จะ เปน สิง่ ไม
เหมาะสม ใน อนาคต ใน อนาคต อาจ ม ีผู มอง ยอน หลงั ไป
นาํ ความ รู ใน อดตี มา ดดัแปลง แกไข ให ด ีและ เหมาะสม ยิง่
ขึน้ สิง่ ที ่ดฉินั อยาก จะ กลาว ถงึ คอื แพทย ไม ควร ยดึ ตดิ กบั
ความ รู ใน ตาํรา อยาง เดยีว เพราะ ขอมลู ตาง ๆ  ที ่ปรากฏ ใน
ตาํรา และวรสาร การ แพทย โดย เฉพาะ เรือ่ง การ รกัษา นัน้
สวน ใหญ มี ที่มา จาก ประเทศ ทาง ตะวัน ตก ซึ่ง อาจ จะ ไม
เหมาะสม กับ คน ไทย การ รูจัก คิด พิจารณา ใช สติ
ปญญา ใน การ ตดัสนิ ใจ ใน การ รกัษา และ ใช สิง่ ที ่ม ีอยู ให

เปน ประโยชน ที ่สดุ สาํหรบั ผูปวย จงึ เปน สิง่ ที ่แพทย ควร จะ
กระทาํ และ การ วจิยั ที ่เกีย่วของ กบั ผูปวย ไทย ทัง้ ดาน กลไก
การ เกดิ โรค การ เปลีย่น แปลง ของ โรค และ การ รกัษา จะ ยงั
ประโยชน มหาศาล ให แก คน ไทย ดวย กนั

สมาคม โลหติ วทิยา ได ม ีบทบาท สาํคญั ใน การ นาํ ความ
รู ตางๆ ที่ ทันสมัย มา ให กับ สมาชิก และ ได เปด โอกาส ให
สมาชิก ได แลก เปลี่ยน ความ รู ประสบการณ ตลอด จน
ความ เห็น ใน แง มุม ตางๆ ของ วิชา การ ซึ่ง กัน และ กัน
ปจจุบัน เปน สมัย ของ การ เปลี่ยน แปลง ซึ่ง ผก ผัน ไป ตาม
กระแส สงัคม และ สิง่ แวด ลอม คอน ขาง มาก ทาํให แพทย
จาํเปน ตอง ตัง้ “ หลกั” ให ดี เพือ่ สามารถ บาํเพญ็ ตน ให เปน
แพทย ที่ มี ประโยชน ตอ เพื่อน มนุษย ทาง สมาคม จึง มี
บทบาท สาํคญั ใน การ ให ความ รู ตลอด จน การ แนะ แนว ทาง
การ แพทย ที ่เหมาะสม สาํหรบั การ ดแูล ผูปวย ใน ปจจบุนั
การ สาธารณสขุ ชมุชน ไดรบั ความ สนใจ จาก รฐั เชน กรณี
การ รักษา พยาบาล ทุก โรค ดวย เงิน 30 บาท ซึ่ง ทํา ความ
สบัสน ให แก แพทย และ ผูปวย อยาง มาก เพราะ นโยบาย ดงั
กลาว ได ดาํเนนิ ไป ดวย ความ ไม พรอม และ วธิกีาร ที ่ใช เกดิ
จาก การ ไดรบั ขอมลู ที ่ไม ถกู ตอง สมาคม จงึ ม ีบทบาท ให
การ ให ขอมลู ที ่ถกู ตอง ให แนว ความ คดิ ที ่เปน ประโยชน แก
ผู บริหาร ของ รัฐ ซึ่ง มี ประสบการณ ใน การ รักษา พยาบาล
คอน ขาง จํากัด และ ปจจุบัน เขาใจ วา ทาง สมาคม ได ริเริ่ม
กระทาํ ไป แลว ใน ขัน้ หนึง่

ใน โอกาส ที ่สมาคม โลหติ วทิยา ม ีอาย ุครบ 25 ป ซึง่ ถา
เปน คน ก ็ถอื วา อยู ใน วยั ฉกรรจ และ ใน วยั เบญจเพส ซึง่
อาจ จะ ม ีเหตกุารณ เปลีย่น แปลง ที ่สาํคญั ใน ชวีติ เกดิ ขึน้ ได
คอน ขาง มาก ใน โอกาส นี ้ดฉินั ขอ อวย พร ให สมาคม โลหติ
วทิยา ได เจรญิ กาวหนา ยิง่ ๆ  ขึน้ ไป ทัง้ ใน ทาง วชิา การ การ
ทํา ประโยชน ให แก สังคม ขอ ให กรรมการ บริหาร ของ
สมาคม และ สมาชิก ชาว โลหิต วิทยา มี ความ รัก ใคร กลม
เกลียว  ฝาฟน อุปสรรค ตางๆ รวมกัน ทํางาน เพื่อ ความ
เจรญิ ของ สมาคม ทัง้ นี ้เพือ่ ให สมาคม โลหติ วทิยา ทีร่กั ของ
เรา ประสบ ความ เจริญ รุง เรือง เปน หลัก ที่ สําคัญ สําหรับ
แพทย  รุน นอง ตอไป


