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วารสารโลหติวทิยาและเวชศาสตรบรกิารโลหติ  ปที ่11 ฉบบัที ่4 ตลุาคม-ธนัวาคม 2544

ทาน ประธาน ทาน กรรมการ สมาคม ทาน สมาชกิ และ ผู มี
เกยีรติ ที ่นบัถอื

 วนันี ้เปน วนั ด ีอกี วนั หนึง่ ที ่พวก เรา ไดมา ชมุนมุ กนั
ใน โอกาส ที ่สมาคม โลหิต วิทยา ของ เรา มี อายุ ครบ 25 ป
เปรยีบ ได กบั ผูใหญ เตม็ ตวั ที ่เพยีบ พรอม ดวย ผลงาน เปน
ศูนย กลาง ประสาน ความ รวมมือ รวม ใจ ทั้ง ใน ดาน การ
สนับสนุน การ ศึกษา การ วิจัย เผย แพร แลก เปลี่ยน วิชา
การ และ ประสบการณ รวม ทัง้ การ ประสาน ความ รวมมอื
ระหวาง สมาคม ของ เรา กบั สถาบนั การ แพทย ตางๆ ทัง้ ใน
ประเทศ และ ตาง ประเทศ เปนตน วา จัด ให มี การ ประชุม
ใหญ ทาง วิชา การ จัด ให มี การ แสดง ปาฐกถา พิเศษ โดย ผู
เขี่ยวชาญ ทั้ง ใน ประเทศ และ ตาง ประเทศ จัด ให มี การ
อบรม ระยะ สัน้ ทาง โลหติ วทิยา และ โรค เลอืด ที ่พบ บอย แก
แพทย ใน โรงพยาบาล ตางๆ ทั้ง ภาค ทฤษฎี และ ภาค
ปฏบิตัิ เพือ่ ให แพทย โดย ทัว่ ไป โดย เฉพาะ ที ่ใน ตาง จงัหวดั
สามารถ ที ่จะ ตรวจ วนิจิฉยั ผูปวย ที ่เปน โรค ทาง โลหติ วทิยา
สามารถ วินิจฉัย ผูปวย แม ที่อยู ใน ตาง จังหวัด ได เอง และ
รกัษา ได ดวย ความ มัน่ ใจ

 นอก จาก นัน้ ไดรบั อนมุตั ิจาก แพทยสภา ให จดั ให
มี การ ฝก อบรม และ สอบ เพื่อ วุฒิ บัตร และ หนังสือ อนุมัติ
เพื่อ แสดง ความ รู และ ความ ชํานาญ ใน วิชา ชีพ เวช กรรม

สาขา โลหิต วิทยา ใน สอง สาขา วิชา คือ สาขา อายุรศาสตร
โรค เลอืด และ สาขา กมุาร เวช ศาสตร โรค เลอืด โดย จดัทาํ
หลกัสตูร วชิา การ ฝก อบรม และ คณะ กรรมการ ฝก อบรม
และ สอบ ที ่ไดรบั การ เหน็ ชอบ และ อนมุตั ิจาก แพทยสภา
นบั วา เปน นมิติ หมาย ที ่ด ีที ่เรา นา จะ ได ผู เชีย่วชาญ เพิม่ ขึน้
หวงั วา จะ ได ชดเชย ความ ขาด แคลน ใน ตาง จงัหวดั

 นอก จาก นัน้ เรา ยงั ได พรอม ใจ กนั จดัการ ประชมุ
วิชา การ นานา ชาติ ใน ประเทศ ไทย หลาย ครั้ง เปนตน วา
Intenational Conference on Thalassemia เมือ่ 1-
3 กรกฎาคม 2528 ที่ สมเด็จ พระ เทพ รัตน ราช สุดา ทรง
พระ กรณุา เสดจ็ มา เปน องค ประธาน ใน วนั เปด ประชมุ และ
ที่ สมาคม ไดรับ เกียรติ เปน เจาภาพ รวม กับ มหาวิทยาลัย
มหดิล, SEAMEO TROPMED และ ศนูย บรกิาร โลหติ
แหง ชาติ จดั ประชมุ วชิา การ แหง ชาติ  Congress of the
International Society of Hematology, Asian
Pacific  Division ที ่กรงุเทพฯ เมือ่ เดอืน ตลุาคม2542
สมาชกิ ของ สมาคม ฯ หลาย ทาน ก ็เปน สมาชกิ ของ สมาคม
International  Society of Hematology Asian Pa-
cific  Division (ISH) ซึ่ง สมาคม ISH ก็ ได มี จดหมาย
เชิญ มา วา กําลัง จะ จัดการ ประชุม ISH 2002,   29 th
Congress ที ่กรงุ Seoul ใน วนัที่ 24-28 สงิหาคม 2545
ที ่จะ ถงึ นี้ เชือ่ วา คง จะ ม ีทาน สมาชกิ ที ่สนใจ ไป รวม ประชมุ

คํากลาวปาฐกถา
ในวาระครบ  25  ป  สมาคมโลหิตวิทยาแหงประเทศไทย

ศาสตราจารยเกยีรตคิณุ  แพทยหญงิ  คณุสภุา ณ  นคร
นายกสมาคมโลหติวทิยาแหงประเทศไทย
พุทธศักราช  2520-2524



224 สภุา  ณ นคร

Thai Journal of Hematology and Transfusion Medicine  Vol. 11  No. 4  October-December 2001

และ แสดง ผลงาน ศกึษา วจิยั ใน การ ประชมุ นี ้ดวย
 อีก งาน หนึ่ง ที่ ขอ ชมเชย เปน พิเศษ คือ งาน ทํา

หนงัสอื “ วาร สาร โลหติ วทิยา และ เวช ศาสตร บรกิาร โลหติ”
ซึ่ง กําหนด ออก ป ละ 4 ฉบับ นับ วา เปน งาน หนัก ที่ ทาน
บรรณาธิการ ได เสียสละ ทํา มา ดวย ดี โดย ตลอด รวม ทั้ง

หนงัสอื “ 20 ป สมาคม โลหติ วทิยา แหง ประเทศ ไทย” ซึง่
ทาน บรรณาธกิาร 2 ทาน คอื   คณุ หมอ วชิยั ประยรู ววิฒัน
และ คณุ หมอ ทพิย ศร ีไพศาล ทาํ ได อยาง ละเอยีด ด ีเยีย่ม
เปน ประ ว ัต ิศาสตร ของ สมาคม แต ตน ตลอด มา

 ขอ ขอบคณุ แทน เพือ่น สมาชกิ ทัง้ หลาย มาณ ที ่นี้
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