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พัน เอก นายแพทย วิชัย ประยูร วิวัฒน หัว หนา สาขา
วชิา โลหติ วทิยา วทิยาลยั แพทยศาสตร โรงพยาบาล พระ
มงกฎุ เกลา ได ตดิ ตอมา ขอ ให เขยีน เรือ่ง เกีย่ว กบั สมาคม
โลหิต วิทยา ใน สมัย ตน นับ แต เริ่ม กอตั้ง ทั้ง นี้ เพื่อ เปน
ประวตั ิไว หาก สมาชกิ รุน หลงั ใคร จะ ทราบ

ที่ จริง เรื่อง นี้ ดิฉัน ได เคย กลาว ถึง ไว บาง แลว ใน การ
บรรยาย พิเศษ เกี่ยว กับ ประวัติ ของ วิชา โลหิต วิทยา ใน
ประเทศ ไทย ใน หวัขอ เรือ่ง “ ความ เปน มา โดย สงัเขป เกีย่ว
กบั วชิา โลหติ วทิยา ใน สมยั ตน” ใน โอกาส ที ่ม ีการ ประชมุ
ใหญ ประจาํ ป ของ สมาคม เมือ่ วนัที่ 9 มนีาคม 2529 โดย
บรรยาย เรื่อง นี้ ยัง ได สรุป ยอ ลง พิมพ ไว ใน วาร สาร อายุร
ศาสตร ( อายรุศาสตร ป ที่ 2 ฉบบั ที่ 4 ตลุาคม- ธนัวาคม
2529) ซึ่ง อาจารย ถนอม ศรี ทาน ได ให ชื่อ ไว วา เปน ฉบับ
โลหติ วทิยา เพราะ บรรจ ุเรือ่ง การ ประชมุ วชิา การ ใน การ
ประชมุ ใหญ ประจาํ ป ของ สมาคม ฯ ใน ครัง้ นัน้ ไว ทัง้ หมด
ใน การ บรรยาย ครัง้ นัน้ ได กลาว ถงึ การ เรยีน วชิา แพทย ใน
อดตี ซึง่ ตอน นัน้ ศริริาช เปน โรงเรยีน แพทย เพยีง แหง เดยีว
เริม่ ม ีแพทย ปรญิญา รุน แรก เมือ่พ.ศ.2472 ใน สมยั นัน้ การ
แบง แผนก วิชา ทาง คลินิก มี เพียง สาม คือ อายุรศาสตร
ศลัยศาสตร และ ส ูต ินรเีวช วทิยา กมุาร เวช ศาสตร มา แยก
แผนก ออก ไป จาก อายุรศาสตร เปน ทาง การ เมื่อพ.ศ.
2486

ใน สมยั ตนๆ นัน้ ผูปวย ดวย โรค ทาง โลหติ วทิยา นบั วา

มี นอย และ รวม อยู ใน อายุรศาสตร ทั่ว ไป จน เมื่อ อาจารย
นายแพทย ใชยูนิ พันธุ* ทาน กลับ จาก ศึกษา จาก ตาง
ประเทศ  มา เปน อาจารย ใน แผนก อายรุศาสตร เมือ่ พ.ศ.
2477 ทาน เปน ผู มี ความ รู ความ สามารถ ดี เยี่ยม และ
เชีย่วชาญ มาก ใน เรือ่ง ของ อายรุศาสตร ทัว่ ไป โรค เขต รอน
และ โลหติ วทิยา โดย เฉพาะ นบั วา วชิา โลหติ วทิยา ได เริม่ตน
จริงจัง ตั้งแต นั้น เปนตน มา ทั้ง ใน การ เรียน การ สอน การ
ตรวจ ทาง หอง ปฏบิตั ิการ การ อาน เซลล จากสเมยีรเลอืด
และ การ ดูแล ผูปวย การ สอน และ วิธีการ ปฏิบัติ งาน ของ
ทาน ปลุก เรา ให เกิด ความ ชื่นชม และ สนใจ ใน วิชา โลหิต
วทิยา แก บรรดา แพทย และ นกัศกึษา ใน ชวง เวลา นัน้ เปน
อยาง มาก แต นา เสยี ดาย อยาง ยิง่ ที่ 10 ป หลงั จาก นัน้ ทาน
ได ลา ออก ไป เมือ่พ.ศ.  2487 ดวย ปญหา ทาง สขุภาพ ดฉินั
จงึ ตอง รบัหนา ที ่นี ้ตอมา

เปน ที ่นา ยนิด ีวา ใน เวลา ไม กี ่ป ตอมา ม ีผู สนใจ ใน วชิา
โลหิต วิทยา เพิ่ม ขึ้น เรื่อย ๆ  อาทิ นายแพทย บุญ ธรรม
สนุทร เกยีรติ นายแพทย มงคล เครอื ตรา ชู นายแพทย
ประเวศ วะ สี แพทยหญิง ภุมรา ตา ละ ลักษมณ นาย
แพทย  ปรีชา เจริญ ลาภ แพทยหญิง อนงค เพียร
กจิกรรม นายแพทย สงา ภู ตระกลู แพทยหญงิ คณุ หญงิ
สุด สาคร ตู จินดา แพทยหญิง ภัทร พรอิศราง กูรณ
อยธุยา นาย แพทย วนิยัสวุตัถีเปนตน ประกอบ กบั ที ่มี
การ กอตัง้ คณะ แพทยศาสตร จฬุาลงกรณ มหาวทิยาลยั

บทความพิเศษ
สมาคม โลหติ วทิยา แหง ประเทศ ไทย สมยั ตน

ศาสตราจารยเกยีรตคิณุ  แพทยหญงิ  คณุสภุา ณ  นคร
นายกสมาคมโลหติวทิยาแหงประเทศไทย
พุทธศักราช  2520-2524

* สบิ ป ที ่จารกึ ไว ใน อายรุศาสตร “ หนงัสอื ทีร่ะลกึ เนือ่ง ใน โอกาส ครุ ุสมโภช อาจารย นายแพทย ใช ยนู ิพนัธุ มนีาคม 2529 - จนิตนา ศริ ินาวนิ, ทอง นาน
วิภาตวณิช WZ40 1728 R611 คณะ แพทยศาสตร ศิริราช พยาบาล
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ซึ่ง เปด ทํา การ สอน เมื่อ พ.ศ.  2490 มี อาจารย ทาง โลหิต
วทิยา คอื นายแพทย  ประญตัิ ลกัษณพกุก แพทยหญงิ
นงนุช พัฒน พงศ พา นิจ แพทยหญิง ชุลี มิตร กูล
แพทยหญิง บังอร จิต ตินันท เปนตน ได มี การ พบปะ
สังสรรค กัน อยู เสมอ มา ตอมา มี การ นัด หมาย จัดการ
ประชุม ขึ้น เพื่อ แลก เปลี่ยน ความ รู ประสบการณ
อภปิราย ปญหา ผูปวย ที ่นา สนใจ และ เสนอ ความ รู ใหม ๆ 
ที ่ได จาก วาร สาร ตาง ประเทศ การ ประชมุ แบบ นี ้เปน การ นดั
หมาย กนั เปน ครัง้คราว และ สวน ใหญ จดั ที ่ศริริาช เริม่ เมือ่
ตน ปพ.ศ.  2507

ใน โอกาส ที่ ตอมา ไดรับ พระ มหา กรุณาธิคุณ พระ
ราชทาน ตกึ อานนัทราช มลูนธิิ “ อานนัทมหดิล” ให เปน ที่
ทํา การ ขอ สาขา วิชา โลหิต วิทยา ภาควิชา อายุรศาสตร
ศริริาช เมือ่ วนัที่ 21 ธนัวาคมพ.ศ.  2508 ทาํให สะดวก
ขึ้น มาก ใน เรื่อง สถาน ที่ และ อุปกรณ การ จัดการ ประชุม
แบบ ดัง กลาว จึง มี บอย ขึ้น และ คอน ขาง สม่ําเสมอ มี ผู
สนใจ เขา รวม ประชุม มาก ขึ้น เรา เรียก กันเอง วา “ ชมรม
โลหติ วทิยา” โดย ม ีม ีคณะ กรรมการ บรหิาร และ ไม เปน ทาง
การ แม จะ ม ีการ ลง ทะเบยีน เปน สมาชกิ ชมรม ฯ การ ตดิ ตอ
สือ่สาร นดั ประชมุ และ การ ประสาน งาย ยงั เปน แบบ มติร
สู มิตร ศูนย รวม ยัง อยู ที่ ตึก อานันทราช การ ประชุม ของ
ชมรม ม ีประมาณ 3-4 ครัง้ ตอ ป

นอก จาก เรือ่ง การ ประชมุ วชิา การ ของ ชมรม ฯ แลว ใน
ชวง ตนๆ นัน้ ยงั ม ีการ นดั หมาย หมนุ เวยีน กนั อาน วาร สาร
เรื่อง ที่ นา สนใจ ทาง โลหิต วิทยา (journal club) มี ผูอาน
จาก สถาบนั ตางๆ ผลดั เวยีน กนั อาน เกอืบ ทกุ บาย วนั เสาร
ที่ ตึก อานันทราช มี ผู ฟง และ รวม อภิปราย จาก สถาบัน
ตางๆ พอ สมควร ชมุนมุ วาร สาร แบบ นี ้ดาํเนนิ อยู ประมาณ
ป เศษ ก ็เลกิ ไป เนือ่ง จาก ตาง ก ็ม ีภาระ การ งาน เพิม่ ขึน้

โลหิต วิทยา เจริญ เติบโต พัฒนา ขึ้น เรื่อย ใน หลาย
สถาบนั การ เรยีน การ สอน กาวหนา มาก ขึน้ ม ีโลหติ แพทย
เพิม่ ขึน้ และ ทยอย กนั ไป ศกึษา ตอ ใน สถาบนั ตางๆ ใน ตาง
ประเทศ รวม ทัง้ วชิา การ ที ่ยอย เฉพาะ ลง ไป อกี เชน ดาน
การ แขง็ ตวั ของ เลอืด ดานอมิมนู วทิยา ฯลฯ หลาย แหง ที่

ขะมกัเขมน ทาํ การ วจิยั ม ีทนุ สนบัสนนุ การ วจิยั ทัง้ จาก ใน
ประเทศ และ ตาง ประเทศ รวม ทัง้ การ เสนอ ผลงาน การ วจิยั
ของ แพทย และ นกั วทิยาศาสตร ทัง้ ที ่ประชมุ ใน ประเทศ และ
ตาง ประเทศ

ผู ที่ สนใจ ทาง โลหิต วิทยา และ มา รวมกัน ประชุม ของ
ชมรม ฯ ก ็ม ีมาก ขึน้ จาก สถาบนั และ หนวยงาน ตางๆ ทัง้
แพทย นกั วทิยาศาสตร และ เจาหนาที ่ที ่เกีย่วของ เปนตน
วา จาก โรงเรยีน แพทย ที ่ม ีอยู เดมิ และ ที ่ตัง้ ขึน้ ใหม ภาควชิา
พยาธ ิวทิยา คณะ เทคนคิ การ แพทย ธนาคาร เลอืด ศนูย
บรกิาร โลหติ แหง ชาติ สภา กาชาด ไทย โรงพยาบาล เดก็
โรงพยาบาล ราชวิถี โรงพยาบาล กรุงเทพมหานคร
โรงพยาบาล พระ มงกฎุ เกลา

การ ประชมุ วชิา การ ของ ชา รมฯ ดาํเนนิ มา ดวย ดี ม ีการ
ประชมุ ประมาณ ป ละ 4 ครัง้ แม จะ ไม ม ีกรรมการ บรหิาร
งาน ของ ชมรม ฯ ก ็ดาํเนนิ ได โดย ราบ รืน่ ทัง้ นี ้เนือ่ง ดวย มี
สมาชกิ อาวโุส ของ ชมรม ฯ ให ความ รวมมอื ใน การ ปรกึษา
หารอื และ ประสาน งาน ได พบปะ สงัสรรค กนั อยู เสมอ มา

เมื่อ ความ กาวหนา ทาง วิชา การ กวางขวาง ขึ้น และ
สมาคม ของ ชมรม ฯ ก ็เพิม่ มาก ขึน้ จงึ ได รวม หารอื กนั โดย
เหน็ วา เปน เวลา สมควร ที ่จะ กอตัง้ เปน สมาคม โลหติ วทิยา
ขึน้ เนือ่ง จาก ม ีผู สนใจ และ สมาชกิ เพิม่ ขึน้ กจิการ ขยาย มาก
ขึ้น งาน เลขานุการ และ งาน เอกสาร ก็ มาก ขึ้น คาใชจาย
ตางๆ เปนตน วา คาใชจาย ใน การ เลี้ยง น้ําชา ใน โอกาส ที่ มี
การ ประชมุ วทิยา การ สถาบนั ที ่เปน เจาของ สถาน ที ่ประชมุ
ก็ ตอง รับ ผิด ชอบ ไป เพราะ ทาง ชมรม ฯ ไม เคย มี การ เก็บ
เงนิ และ ที ่สาํคญั คอื ให ม ีสมาคม เปน หลกัฐาน เยีย่ง สมาคม
ของ วชิา อืน่ ที ่ม ีบาง แลว ใน ขณะ นัน้ และ เพือ่ ให เปน ที ่รบัรู
และ รบั นบัถอื จาก สถาบนั และ สมาคม อืน่ ๆ  ทัง้ ใน ประเทศ
และ ตาง ประเทศ

จาก ความ ดําริ รวมกัน นี้ จึง เปน วา สมควร ถาม ความ
เห็น จาก มวล สมาชิก ของ ชมรม ฯ ดิฉัน จึง ได มี หนังสือ
เวยีน ลง วนัที่ 24 มนีาคม 2515 ชกัชวน และ ขอ ความ เหน็
จาก สมาชิก ของ ชมรม ฯ ใน การ ที่ จะ จัด ตั้ง เปน สมาคม
ขึน้ปรา กฏ วา สวน ใหญ เหน็ ชอบ ตอบ รบั จงึ ได รวมมอื รวม
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ใจ ชวย กนั ดาํเนนิ การ ใน เรือ่ง นี้ โดย ม ีอาจารยภทัรพร และ
อาจารย สดุ สาคร เปน กาํลงั สาํคญั ชวย กนั ราง ระเบยีบ การ
และ ขอ บงัคบั ของ สมาคม ขึน้ เพือ่ ให เหมาะสม ถกู ตอง ตาม
กฎหมาย และ กฎ ระเบยีบ ของ การ จดั ตัง้ สมาคม รวม ทัง้ ให
ถกู ใจ สมาชกิ ดวย

การ ราง ระเบียบ ขอ บังคับ ของ สมาคม ฯ ใช เวลา คอน
ขาง มาก นอก จาก จะ หารือ เขียน และ แกไข กันเอง แลว
อาจารย ภัทร พร ยัง ได กรุณา ไป ปรึกษา หารือ และ ขอ คํา
แนะนํา จาก ผู สันทัด กรณี ใน เรื่อง นี้ อีก ดวย เมื่อ ราง เสร็จ
กอน ที ่จะ ขอ อนญุาต จาก ทาง การ ยงั ได สง ราง ระเบยีบ และ
ขอ บังคับ ของ สมาคม แจก จาย ให สมาชิก ของ ชมรม ฯ
พจิารณา แกไข และ ตอบ กลบั มา เมือ่ ไดรบั ความ เหน็ และ
ขอเสนอ แนะ จาก สมาชกิ แลว ก ็กลบั มา ทบทวน แกไข กนั
อีก อยู หลาย ครั้ง และ บาง ครั้ง ก็ ใช เวลา ชวง หลัง จาก การ
ประชมุ วชิา การ จดั เปน การ ประชมุ ธรุการ เพือ่ อภปิราย และ
หา ขอ สรปุ เชน ใน การ ประชมุ วชิา การ ของ ชมรม ฯ ครัง้ ที่
3/2516 เมือ่ วนัที่ 20 ตลุาคม 2516 ใน ตอน ทาย หลงั เรือ่ง
วิชา การ แลว ก็ ได จัด เวลา เพื่อ ให สมาชิก ได รวม พิจารณา
ปรบัปรงุ แกไข ราง ระเบยีบ ขอ บงัคบั ของ สมาคม ที ่ได สง ไป
ลวง หนา และ ไดรบั การ แกไข ไป บาง แลว สวน เรือ่ง ตรา ของ
สมาคม ฯ ได ขอรอง อาจารย ภเูกต็ วา จานนท กรณุา เขยีน
ให

การ ประชุม วิชา การ ของ ชมรม โลหิต วิทยา ยัง ดําเนิน
ตอมา เรือ่ย ๆ  ระหวาง ที ่รอ การ กอตัง้ สมาคม เปน ทาง การ
เปนตน วา การ ประชมุ ของ ชมรม ฯ เมือ่ วนัที่ 21 มกราคม
2520 ที่ ตึก อายุรศาสตร โรงพยาบาล จุฬาลงกรณ ที่
โรงพยาบาล รามาธิบดี เมื่อ วันที่ 8 เมษายน 2520 สวน
เรือ่ง การ ขอ จด ทะเบยีน กอตัง้ สมาคม โลหติ วทิยา เปน ทาง
การ นัน้ อาจารย ภทัร พร เปน ผู เพยีร ไป ตดิ ตอ และ ได ทราบ
มา วา จะ ไดรับ อนุญาต แน ( เซ็น อนุญาต ลง วันที่ 16
มิถุนายน 2521)

เมื่อ วันที่ 21 เมษายน 2520 ได เชิญ ประชุม สมาชิก
ชมรม เพือ่ เลอืก ตัง้ กรรมการ บรหิาร ของ สมาคม โลหติ วทิยา
ชดุ แรก ขึน้ ตาม ระเบยีบ กรรมการ ชดุ นี ้จะ ม ีวาระ อยู 2 ป

คอื ตัง้แต เมษายน 2520 ถงึ เมษายน 2522 แลว จะ ตอง
เลือก ตั้ง กรรมการ ชุด ใหม เขา บริหาร งาน ตอไป ใน วัน
ประชมุ ใหญ สามญั ประจาํ ป ของ สม คม

คณะ กรรมการ ชุด แรก ของ สม คม โลหิต วิทยา แหง
ประเทศ ไทย ม ีรายนาม ดงันี ้  นายก สมาคม แพทยหญงิ
คุณ สุภา  ณ นคร  อุปนายก แพทยหญิง สุด สาคร  ตู
จินดา  เลขาธิการ แพทยหญิง ภัทร พร  อิศราง กูรณ
อยธุยา  เหรญัญกิ แพทยหญงิ ทศัน ยานี   จนั ทน ยิง่ ยง
ปฏคิม นายแพทย วนิยั  สวุตัถี  กรรมการ กลาง แพทย
หญิง ชุลี มิตร กูล  แพทยหญิง ถนอม ศรี ศรี ชัย กุล
แพทยหญงิ ภมุรา  ตา ละ ลกัษณ   นายแพทยปญจะ กลุ
พงศ  นายแพทย สมมาตร  สมรภมู ิพชิติ   แพทยหญงิ
จนัทรา วชิติ พนัธ  อาจารยปราณติ   ประวตั ิเมอืง

เมื่อ ได กอตั้ง สมาคม และ มี กรรมการ บริหาร ของ
สมาคม ฯ เรียบรอย แลว กิจการ ของ สมาคม ก็ ได ดําเนิน
ดวย ด ีตลอด มา ม ีการ จดั ประชมุ วชิา การ ป ละ 4 ครัง้ การ
ประชมุ ใหญ สามญั ประจาํ ป ของ สมาคม ครัง้ ที่ 1 ได จดั ขึน้
ที่ ตึ กุมาร เวช ศาสตร โรงพยาบาล ศิริราช เมื่อ วันที่ 16
มีนาคม 2521

การ ประชมุ สามญั ประจาํ ป ครัง้ ที่ 2 ม ีที ่ตกึ พยาธ ิวทิยา
โรงพยาบาล ศริริาช เมือ่ วนัที่ 23 มนีาคม 2522 ใน ครัง้ นัน้
ได มี การ แถลง ผลงาน ใน รอบ 2 ป ที่ ผาน มา โดย แพทย
หญิง  ภัทร พรอิศราง กูรณอยุธยา - เลขาธกิาร และ ได
มี การ ดําเนิน การ เลือก ตั้ง คณะ กรรมการ บริหาร ของ
สมาคมฯ  ชดุ ที ่สอง เนือ่ง จาก ครบ วาระ 2 ป ของ กรรมการ
บรหิาร ชดุ กอน

กจิการ ของ สมาคม ฯ ได ม ีการ พฒันา อยาง กวางขวาง
และ รวด เร็ว ได มี การ เผย แพร ผลงาน ที่ มี คุณคา ออก มา
ออก มา อยาง มากมาย และ ในพ.ศ.  2522 ได ม ีการ ออก
“ จลุสาร ของ สมาคม ฯ” เพือ่ สือ่สาร ขาว กจิการ ของ สมาคมฯ
และ เนื้อ หา ทาง วิชา การ และ ในพ.ศ.  2534 โดย ความ
รวมมอื ของ เวช ศาสตร บรกิาร โลหติ ได ออก “ วาร สาร โลหติ
วทิยา และ เวช ศาสตร บรกิาร โลหติ” ขึน้ ทดแทน จลุสาร เดมิ

ดวย ความ เขมแข็ง และ ความ สามารถ อยาง ยิ่ง ของ ผู
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บรหิาร สมาคม กอปร กบั นกั โลหติ วทิยา ของ เรา ที ่สงู ดวย
คณุภาพ สมาคม โลหติ วทิยา ได กาว ไกล และ เพิม่ ความ เปน
ปก แผน แนน หนา ขึน้ อกี ใน คณะ กรรมการ บรหิาร ยงั ได เพิม่
ฝาย ตางๆ เพราะ แตง ตัง้ ประธาน เปนตน วา ประธาน ฝาย
วชิา การ ประธาน ฝาย วาร สาร ประธาน ฝาย เผย แพร ความ
รู แก ประชาชน และ ประธาน ฝาย coagulation

เมือ่ เดอืน เมษายน 2538 นี ้ยงั ได ม ีการ ออก จดหมาย
ขาว ของ สมาคม ฯ เผย แพร แก สมาชกิ ซึง่ ใน เลม ป ที่ 1 ฉบบั
ที่ 2 ได ขาว ที ่นา ยนิด ีจาก นายก สมาคม ฯ วา ประเทศ ไทย

ไดรับ การ คัด เลือก ให เปน เจาภาพ จัดการ ประชุม Inter-
nationnal  Society of Hemotology Asian Pacific
Division  ครัง้ ที่ 9พ.ศ.  2542 นบั วา เปน เกยีรต ิและ ความ
ภาค ภมูใิจ ของ สมาคม ฯ และ ของ ประเทศ ไทย - ขอ แสดง
ความ ยนิด ีมาณ ที ่นี ้ดวย

หมายเหตุ ใน การ เอย ชือ่ บคุคล หลาย ทาน ใน บทความ
นี้ ผูเขยีน ขออภยั ที ่ม ิได ใส อภไิธย ของ ทาน ทัง้ นี ้เพือ่ ความ
กระ ทัด รัด เพราะ เอยถึง บอย ๆ  และ ดวย ความ รูสึก เปน
กนัเอง เสมอ มา อกี ทัง้ เปน ที ่รูจกั กนั แพร หลาย อยู แลว


