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เรยีน  ทาน อดตี นายก สมาคม โลหติ วทิยาฯ
ทาน นายก สมาคม ฯ คน ปจจบุนั
ทาน อาจารย และ ทาน สมาชกิ ที ่เคารพ ทกุ ทาน

ผม ขอ แสดง ความ ยนิด ีเปน อยาง ยิง่ ที ่คณะ กรรมการ
บรหิาร สมาคม ฯ ชดุ ปจจบุนั ได จดั งาน ทีร่ะลกึ วนั   ครบ รอบ
25 ป ของ สมาคม โลหติ วทิยา แหง ประเทศ ไทย   ใน วนันี้
เมือ่ 5 ป กอน เรา ได ม ีการ จดั งาน ทีร่ะลกึ วนั ครบ รอบ 20
ป ของ การ กอตั้ง สมาคม โลหิต วิทยา แหง ประเทศ ไทย มา
แลว พรอม ทั้ง มี การ แสดง มุทิตา จิต ตอ ทาน อาจารย
อาวโุส ทาง โลหติ วทิยา เชน เดยีว กนั ใน วนันี ้ทาน อดตี นายก
สมาคม โลหติ วทิยาฯ ทาน กอน ๆ  ก ็ได กลาว ถงึ การ กอตัง้
และ การ เจรญิ เตบิโต พฒันาการ ของ สมาคม โลหติ วทิยา
แหง ประเทศ ไทย มา ทกุ แง ทกุ มมุ แลว ซึง่ ถา เทยีบ กบั คน
สมาคม โลหติ วทิยาฯ ก ็ได เจรญิ เตบิโต มา จน เปน ผูใหญ
เขา สู วัย เบญจ เพศ แลว ทาน ทั้ง หลาย คง จะ ได ประจักษ
แลว วา โดย ความ สามารถ วริยิะ อตุสาหะ และ ตัง้ ใจจรงิ
ของ ทาน อดีต นายก สมาคม ฯ ทุก ทาน รวม ทั้ง คณะ
กรรมการ บรหิาร ทกุ ชดุ และ ดวย ความ รวมมอื รวม ใจ ของ
ทาน สมาชกิ ได ทาํให สมาคม ฯ ของ เรา เจรญิ รุง เรอืง ขึน้ มา
อยู ใน ชัน้ แนว หนา ทดัเทยีม กบั สมาคม วชิา ชพี แขนง อืน่ ๆ 
ไดรับ การ ยอม รับ นับถือ ทั้ง ใน ประเทศ และ ตาง ประเทศ
โดย เฉพาะ อยาง ยิ่ง ทาง ดาน วิชา การ สมาคม ฯ ของ เรา มี

ความ สามารถ ใน การ จัด ประชุม วิชา การ ระดับ นานา ชาติ
เปน ผล สาํเรจ็ มา แลว หลาย ครัง้ และ ครัง้ ลาสดุ ที ่เรา จะ มี
โอกาส จัดการ ประชุม วิชา การ นานา ชาติ ระดับ โลก ใน
ปค.ศ. 2004 นี้ ก็ คือ   World Congress of Hemo-
philia  ซึ่ง ทาน อาจารย ภัทร พร และ คณะ ได ไป แสดง
ความ สามารถ ใน การ bid มา ได เปน ผล สาํเรจ็ เมือ่ ปก ลาย
นี้ ฉะนัน้ พวก เรา ทกุ คน จะ ตอง พยายาม รกัษา ความ ด ีนี้
ตอไป พรอม ทัง้ พฒันา กจิการ ของ สมาคม ให รุง เรอืง ยิง่ๆ
ขึน้ ไป ความ กาวหนา ใน ทาง วชิา การ ที ่ทาน อาจารย แต ละ
ทาน ได นาํ มา ประยกุต ใช ใน ประเทศ ไทย นัน้ ยอม สง ผล ให
การ ดแูล รกัษา ผูปวย ทาง โลหติ วทิยา ทัง้ เดก็ และ ผูใหญ
ไดผล ดีขึ้น เปน ลําดับ จน ทัดเทียม กับ ใน ตาง ประเทศ ที่
เจริญ แลว นอก จาก นั้น สมาคม โลหิต วิทยาฯ ยัง มี สวน
รวม ใน การ สงเสรมิ ให ความ กาวหนา ทาง วชิา การ เหลา นี้ ได
ม ีผล ด ีแผ กระจาย ไป ถงึ สงัคม และ ประชาชน ทัว่ ไป ดวย
โดย เฉพาะ อยาง ยิง่ การ ควบคมุ และ ปองกนั โรค ทาง โลหติ
วิทยา บาง โรค ที่ ปองกัน ได ซึ่ง สมาคม โลหิต วิทยาฯ ได
รวมมือ ประสาน งาน กับ หนวยงาน อื่น ๆ  ทั้ง ภาค รัฐ และ
เอกชน เชน ใน โครงการ การ ควบคมุ และ ปองกนั โรค โลหติ
จางธาลสัซ ีเมยี ซึง่ ศาสตราจารย แพทยหญงิ  คณุ หญงิ สดุ
สาคร ตู จนิดา และ ศาสตราจารย นายแพทย ประเวศ
วะ สี ได เปน แกน นํา ผลัก ดัน ให โครงการ นี้ เปน ผล สําเร็จ
รวม กับ กระทรวง สาธารณสุข และ มูลนิธิ โรค โลหิต

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

ศาสตราจารย เกยีรตคิณุ นายแพทย วนิยัสวุตัถี
นายก สมาคม โลหติ วทิยาแหงประเทศไทย
พุทธศักราช  2536-2540
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จางธาลสัซ ีเมยี แหง ประเทศ ไทย อยู ใน ขณะ นี้ ซึง่ บาง แหง
ได ประสบ ความ สําเร็จ เปน อยาง ดี เชน ที่ เชียงใหม ซึ่ง มี
ศาสตราจารย นายแพทย ตอ พงศ สงวน เสริม ศรี และ
คณะ รวม กับ กรม อนามัย ดําเนิน การ อยู สามารถ ลด
อัตรา การ เกิด โรค Hb Bart’s hydrop fetalis และ   β-
thalassemia  major ใน 17 จงัหวดั ทาง ภาค เหนอื ลง ได
อยาง เปน ที ่นา พอใจ  หรอื ใน โครงการ การ ให วติามนิเคใน
ทารก แรก เกิด ทุก คน ซึ่ง ศาสตราจารย เกียรติคุณ
แพทยหญงิ ภทัร พร  อศิราง กรูณ อยธุยา เปน หวั เรีย่ว
หัว แรง ใน การ ดําเนิน การ จน สามารถ ลด อัตรา การ เกิด
โรค APCD ลง ได เปนตน  ความ สําเร็จ ตางๆ เหลา นี้

จาํเปน ตอง ไดรบั ความ รวมมอื รวม ใจ จาก ทาน สมาชกิ และ
บคุลากร ทกุ ระดบั รวม ทัง้ ประชาชน ทัว่ ไป ดวย ดงันัน้ จงึ
ขอ ให พวก เรา จง ยดึมัน่ ใน พระ บรม ราโชวาท ของ พระ บาท
สมเดจ็ พระเจา อยู หวั ให “ รู รกั สามคัค”ี เพือ่ รวม แรง รวม
ใจ กนั ดาํเนนิ การ บาํบดั ทกุข บาํรงุ สขุ แก ประชาชน ชาว
ไทย  ตาม ปณิธาน ของ สมาคม โลหิต วิทยา แหง ประเทศ
ไทย  ที ่จะ พยายาม รกัษา โรค ทาง โลหติ วทิยา ใน ผูปวย ให
ดี ที่ สุด พรอม ทั้ง พยายาม ปองกัน ไม ให มี โรค ทาง โลหิต
วิทยา เกิด ขึ้น ดวย สุด ทาย นี้ ขอ อวย พร ให สมาคม โลหิต
วทิยาฯ ทีร่กั ยิง่ ของ พวก เรา เจรญิ รุง เรอืง ยิง่ๆ ขึน้ ไป


