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 เนื่อง ใน วาระ อัน เปน มงคล ที่ สมาคม โลหิต วิทยา แหง
ประเทศ ไทย ได กอตัง้ ดาํเนนิ การ มา ครบ 25 ป ขอ แสดง
ความ ยนิด ีที ่เหน็ สมาคม เจรญิ รุง เรอืง เปน ปก แผน มัน่คง
กาวหนา มา เปน ลาํดบั ดฉินั ม ีความ รูสกึ ปลืม้ ปต ิยนิด ีมาก
ยิ่ง ขึ้น ที่ เห็น ปรมาจารย อาวุโส ผู กอตั้ง สมาคม คือ
ศาสตราจารย เกยีรต ิคณุ  แพทยหญงิ  คณุสภุา ณ นคร
และ    ศาสตราจารย เกยีรต ิคณุ  แพทยหญงิ    คณุ หญงิ สดุ
สาคร  ตู จินดา รวม ทั้ง อดีต นายก สมาคม ทุก ทาน ยัง มี
สขุภาพ แขง็แรง และ มา รวม งาน วนันี ้ครบ ทกุ ทาน

 ขอ ชืน่ชม และ ชมเชย กรรมการ สมาคม ชดุ ปจจบุนั   โดย
เฉพาะ นายก สมาคม อาจารย ทิพย ศรี ไพศาล ซึ่ง ได รวม
กัน  จัด งาน ครบ 25 ป ของ สมาคม อยาง สวย งาม รวม ทั้ง
จดัทาํ หนงัสอื ทีร่ะลกึ ครบ 25 ป สมาคม อนั ถอื วา เปน งาน
สาํคญั ยิง่ อกี 30-40 ป ขาง หนา ดฉินั ไม แน ใจ วา จะ ม ีพวก
เรา ที ่นัง่ อยู แถว หนา นี้ ยงั ม ีชวีติ ที ่จะ เลา ประวตั ิของ สมาคม
ได หรอื ไม แต หนงัสอื ทีร่ะลกึ สมาคม จะ ยงั คงอยู ให รุน นอง
รุน ลกูหลาน ได อาน ไดรบั ทราบ ได เรยีน รู งาน ของ สมาคม
ได อยาง ละเอยีด และ ครบ ถวน ดฉินั เหน็ ความ สาํคญั สงูสดุ
ใน การ จดัทาํ หนงัสอื ทกุ ครัง้ ที ่จะ ม ีการ จดั ประชมุ  ทัง้ การ
ประชุม วิชา การ นานา ชาติ ซึ่ง ตอง ตี พิมพ ใน วาร สาร การ
แพทย นานา ชาต ิเปน หลกัฐาน ไว เสมอ  กจิกรรม และ ผลงาน
ใน หนังสือ จะ เปน สิ่ง กระตุน เตือน ใจ และ เปน กําลัง ใจ ให
แพทย รุน นอง มุงมัน่ ที ่จะ พฒันา งาน ให มาก กวา เดมิ เพราะ
โลก จะ เจรญิ ได ศษิย ตอง เกง กวา ครู รุน ลกู ตอง เกง กวา รุน
พอแม มฉิะนัน้ ประเทศ จะ ไม เจรญิ กาวหนา

ใน ฐานะ ที่ ได ทํา หนาที่ เลขาธิการ กอตั้ง สมาคม โลหิต
วทิยา แหง ประเทศ ไทย ขอ ยอน เลา เรือ่ง ประวตั ิที ่นา สนใจ
ใน การ กอตัง้ สมาคม คดิ วา ทาน ผู ฟง และ ทาน ผูอาน คง จะ
สนใจ อยาก ทราบ สมาคม ของ เรา เริม่ จาก การ เปน “ ชมรม
โลหิต วิทยา” ซึ่ง มี ทาน อาจารยสุภา ณ นคร และ ทาน
อาจารย สุด สาคร ตู จินดา เปน ผูนํา ที่ สําคัญ โดย จัด
ประชุม วิชา การ ตั้งแต ปพ.ศ. 2507 เปนตน มา อาจารย
สภุา ได กรณุา เขยีน บทความ เลา ประวตั ิของ สมาคม สมยั ตน
อยาง ด ีใน หนงัสอื “20 ป สมาคม โลหติ วทิยา แหง ประเทศ
ไทย” *

ใน การ ประชุม วิชา การ เมื่อ วันที่ 25 มีนาคม 2515  
สมาชิก ชมรม ฯ มี มติ เห็น ควร ให จัด ตั้ง เปน สมาคม โดย
อาจารย โลหิต วิทยา หลาย สถาบัน รวมกัน ราง ระเบียบ ขอ
บังคับ ให ถูก ตอง ตาม กฎหมาย และ มอบ ให ดิฉัน ดําเนิน
การ ขอ ตั้ง สมาคม อยาง เปน ทาง การ ตอ กระทรวง ศึกษา
ธกิาร  สนัตบิาล เปน ผู สบื ประวตั ิของ กรรมการ กอตัง้ และ
จุด มุง หมาย ของ สมาคม ที่ จะ ไม เปน ภัย ตอ ความ มั่นคง
ของ ชาติ ( ขณะ นัน้ ม ีปญหา เรือ่ง คอมมวินสิต แทรก ซมึ อยู
ใน กลุม ชน ตางๆ และ เปน ปญหา ใหญ ระดบั ชาต)ิ จงึ ตอง
ใช เวลา นาน ใน การ ขอ ตัง้ สมาคม

 เนือ่ง จาก องค การฮโมฟเลยี แหง โลก โดย   Prof. PM
Mannucci ได เขา มา ตดิ ตอ เสนอ ให สมาคม เปน เจาภาพ
จดั ประชมุ นานา ชาติ จาํเปน ตอง รบี กอตัง้ สมาคม ให เสรจ็
ตาม กาํหนด เพือ่ รอง รบั การ ประชมุ นี้ ดฉินั ไดรบั มอบ หมาย
ให เปน เลขาธกิาร ของ การ ประชมุ จงึ ตอง รบัหนา ที ่ใน การ

คํากลาว ปาฐก ถา
ใน วาระ ครบ 25 ป สมาคม โลหิต วิทยา แหง ประเทศ ไทย

ศาสตราจารย เกยีรตคิณุ แพทยหญงิ ภทัร พร อศิราง กรูณ อยธุยา
นายก สมาคม โลหติ วทิยาแหงประเทศไทย
พุทธศักราช  2532-2536
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กอตั้ง สมาคม ให เร็ว ที่ สุด ใน ขณะ นั้น การ กอตั้ง สมาคม
สาขา วชิา แพทย ม ีนอย การ ดาํเนนิ การ กอตัง้ คอน ขาง ยาก
ลาํบาก อาจารยสภุาได เขยีน ใน หนงัสอื ประวตั ิวา “ อาจารย
ภทัร พร เปน ผู เพยีร ไป ตดิ ตอ และ ได ทราบ มา วา จะ ไดรบั
อนุญาต แน ( เซ็น อนุญาต ลง วันที่ 16 มิถุนายน 2521)
สมาคม สามารถ ตัง้ เสรจ็ เรยีบรอย ม ีเอกสาร เซน็ อนญุาต ให
ตัง้ สมาคม ใน ปพ.ศ.  2521 จะ เหน็ วา ใช เวลา นาน ถงึ 6 ป
และ ได ม ีการ จดั ประชมุ นานา ชาต ิของ สมาคม เปน ครัง้ แรก
คือ “Congenital and Acquired Bleeding Disor-
ders  in Tropical Areas” ใน เดือน มกราคม 2522

 กจิกรรม สาํคญั ตอมา ของ สมาคม คอื เสนอ แพทยสภา
ขอ ตัง้ หลกัสตูร การ ฝก อบรม ผู เชีย่วชาญ สาขา โลหติ วทิยา
ซึง่ เปน สาขา เฉพาะ ทาง อนัดบั แรก ๆ  ที ่แพทยสภา อนมุตั ิให
ตั้ง ได ใน ปพ.ศ.  2523 โดย เปน หลักสูตร โลหิต วิทยา ทั้ง
ผูใหญ และ เดก็ ตอมา จงึ ม ีการ แยก เปน 2 สาขา คอื  อายรุ
ศาสตรโรค เลือด  และ   กุมาร เวช ศาสตร โรคเลือด

 การ จดั ประชมุ นานา ชาต ิของ สมาคมฯ รวม ทัง้ สิน้ 3
ครัง้ ทาํให ม ีเงนิทนุเริม่ตน ให แก สมาคมฯ และ เพิม่ พนู เปน
เงนิ กอน ใหญ จาก การ ประชมุ ครัง้ ตอมา

ครั้ง ที่ 1 มกราคม 2522 Congenital and Ac-
quired  Bleeding Disorders in Tropical Areas โดย
การ สนบัสนนุ ของ World Federation of Hemophilia
(WFH)  ม ีผู เขา ประชมุ 250 คน จาก 19 ประเทศ และ
ม ีวทิยากร ที ่ม ีชือ่ เสยีง 12 คน จาก 7 ประเทศ ถอื เปน การ
ประชุม ที่ มี ขนาด ใหญ ใน สมัย นั้น อาจารยสุภาเปน
ประธาน  และ ดิฉัน เปน เลขาธิการ เงิน รายได จาก การ
ประชมุ ได ใช เปน เงนิทนุ สาํรอง โดย ใช ดอกผล จาย เปน คา
สมาชกิ ของ WFH ซึง่ ยงั ม ีทนุ เกบ็ ดอกผล ใช อยู จน ปจจบุนั
นี้ ใน บัญชี ของ สมาคม ถือ เปน seeding money ที่ จะ
พฒันา งาน ดาน bleeding disorders ตอมา จาก การ เปน
สมาชกิ ของ  WFH ทาํให แพทย และ นกั วทิยาศาสตร จาก
ประเทศ ไทย ไดรับ ทุน ไป ฝก อบรม และ ดู งาน ถึง 14 คน
และ ไดรบั ความ ชวยเหลอื อืน่ ๆ  อกี มาก

 ครัง้ ที่ 2 เดอืน พฤษภาคม 2535   Asia- Pacific Con-

gress   of Bleeding Disorders and Transfusion
Medicine   ไดรบั การ สนบัสนนุ จาก WFH ม ีผู เขา ประชมุ
400 คน  จาก 29 ประเทศ ม ีวทิยากร 40 คน เปน ชาว ตาง
ประเทศ  25 คน คน ไทย 15 คน ดิฉัน เปน ประธาน การ
ประชมุ และ อาจารย ทพิย เปน เลขาธกิาร ม ีรายได เปน เงนิ
กอน ใหญ เพือ่ ใช เปน กองทนุ พฒันา งาน ของ สมาคม และ
ใช เปน เงิน ลงทุน ใน การ จัด ประชุม ครั้ง ตอไป ใน การ
ประชมุ ครัง้ นี้ ตรง กบั เหตกุารณ บาน เมอืง “พฤษภาทมฬิ”
ใน สปัดาห เดยีว กนั แต การ ประชมุ ก ็ดาํเนนิ ไป ดวย ความ
เรยีบรอย จน จบ การ ประชมุ Post Congress Workshop
( กลุม เลก็) 3 วนั ใน สปัดาห ตอมา ตอง ลด เวลา จดั เหลอื 2
วัน เพราะ เหตุการณ รุน แรง เพิ่ม มาก ขึ้น ผู เขา ประชุม ขอ
เดนิ ทาง กลบั ประเทศ กอน กาํหนด พรอม ทัง้ ความ ทรง จาํ
ที ่ระทกึ ใจ และ ซาบซึง้ ใน คณะ ทาํงาน

ครั้ง ที่ 3 เดือนตุลาคม 2542   International
Congress of  Hematology, Asia- Pacific Division
ม ีผู เขา ประชมุกวา  700 คน จาก 40 ประเทศ ม ีวทิยากร
75 คน อาจารย วินัย เปน ประธาน และ อาจารย ทิพย เปน
เลขาธกิาร ไดรบั ความ สาํเรจ็ ยิง่ ใหญ ม ีเงนิ รายได เพิม่ ขึน้
มาก ได ม ีเหตกุารณ ตืน่เตน เกดิ ขึน้ อกี เชน กนั คอื ม ีไฟ ไหม
ชัน้ 1 ของ Bangkok Convention Center ขณะ ที ่ม ีการ
ประชมุ อยู ชัน้ 4 แต ทกุ คน ปลอดภยั และ สามารถ จดัการ
ประชมุ ตอ เนือ่ง ได ตรง ตาม โปรแกรม

ครั้ง ที่ 4 สมาคม รวม กับ ชม รมฮโมฟเลีย และ องค
การฮโมฟเลีย โลก จะ จัดการ ประชุม ใหญ   XXVI Inter-
national   Congress of the World Federation of
Hemophilia  ซึง่ คาดวา จะ ม ีผู เขา ประชมุ ประมาณ 4,000-
5,000 คน ใน การ เสนอ แขงขนั ขอ เปน เจาภาพ จดั ประชมุ
ใน ครัง้ นี้ คอน ขาง ยาก และ ม ีการ แขงขนั สงู คณะ กรรมการ
ตอง รวมกนั ทาํงาน อยาง แขง็ขนั โดย ไดรบั ความ ชวยเหลอื
จาก องคการ สงเสริม การ ประชุม นานา ชาติ (TICA) และ
การ ทอง เที่ยว แหง ประเทศ ไทย โดย ความ รวม แรง รวม
พลงั รวม ใจ ของ สมาชกิ สมาคม ทกุ ทาน เชือ่ วา สมาคม จะ
ประสบ ความ สาํเรจ็ เชน เดยีว กนั นาํ เงนิ รายได เขา ประเทศ
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คอื ม ีการ พฒันา งาน ใน ระดบั ประเทศ เชน การ ประชมุ ครัง้
ที่ 1 ได นํา โครงการ การ วินิจฉัย และ การ รักษา โรค เลือด
ออก งาย  เขา แผน พฒันา แหง ชาติ แผน 5 การ ประชมุ ครัง้
ที่ 2 ได นาํ การ ให วติามนิเค เพือ่ ปองกนั โรค เลอืด ออก ใน
สมอง ทารก เขา แผน พฒันา แผน 6 และ การ ปองกนั และ
ควบคมุ โรคธาลสัซ ีเมยี เขา แผน พฒันา แผน 7-8

ใน วาระ ที ่สมาคม ดาํเนนิ งาน มา ครบ 25 ป ขอ สิง่ ศกัดิ์
สิทธิ์ ทั้ง หลาย โปรด ดล บันดาล ให สมาคม เจริญ รุง เรือง
สถาพร สมาชกิ และ เจาหนาที่ รวม ทัง้ ผู ที ่ให การ ชวยเหลอื
สนบัสนนุ สมาคม ม ีความ สขุ ความ เจรญิ ดวย จตรุพธิ พร
ชยั และ สม ปรารถนา ใน สิง่ ที ่ดงีาม ตลอด ไป

ศาสตราจารย เกยีรตคิณุ
แพทยหญงิ ภทัร พร  อศิราง กรูณ อยธุยา

สงู และ จะ ม ีเงนิ รายได จาก การ จดั ประชมุ ให แก สมาคม อกี
กอน ใหญ และ คง จะ ไม ม ีเหตกุารณ ระทกึ ใจ เกดิ ขึน้

จะ เห็น วา การ จัด ประชุม นานา ชาติ แต ละ ครั้ง ได สราง
ประโยชน หลาย ประการ ให แก วงการ แพทย และ สมาคม
กลาว คอื แลก เปลีย่น เพิม่ พนู ความ รู ให แก วงการ แพทย
ไทย เปด โอกาส ให แพทย ตาง ประเทศ ได รูจกั สมาชกิ และ
การ แพทย ของ ไทย เปน โอกาส ฝาก แพทย รุน นอง ไป ศกึษา
ตอ ใน สถาบนั ที ่ม ีชือ่ เสยีง ใน ตาง ประเทศ นาํ เงนิ รายได เขา
ประเทศ และ ทํา รายได กอน ใหญ ให แก สมาคม เพื่อ ให
สมาคม สามารถ พัฒนา งาน ได อยาง กวางขวาง เกิด
ประโยชน  แก ประเทศ ชาต ิโดย รวม ประการ สาํคญั ที ่สดุ
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