
247

วารสารโลหติวทิยาและเวชศาสตรบรกิารโลหติ  ปที ่11 ฉบบัที ่4 ตลุาคม-ธนัวาคม 2544

ใน โอกาส ที ่สมาคม โลหติ วทิยา แหง ประเทศ ไทย จะ มี
อาย ุครบ 25 ป ใน ปพ.ศ. 2545 นี้ ผม ไดรบั มอบ หมาย
ให เขยีน บทความ สัน้ ๆ  เกีย่ว กบั สมาคม โลหติ วทิยาฯ เพือ่
เปน การ ระลึก ถึง ความ เปน มา และ กิจกรรม ตางๆ ของ
สมาคม ฯ ใน อดีต เพื่อ บันทึก ไว ให สมาชิก รุน หลัง ไดรับ
ทราบ ใน ฐานะ ที ่ผม เคย เปน กรรมการ บรหิาร สมาคมฯ  ตดิ
ตอ กนั มา เปน เวลา นาน ตัง้แต เริม่ กอตัง้ สมาคม ฯ สมยั ละ
2 ป รวม 10 สมยั และ เคย เปน ประธาน ฝาย วชิา การ ของ
สมาคม ฯ อยู ระยะ หนึ่ง นั้น จึง จะ ขอ เขียน ถึง ความ
กาวหนา ทาง ดาน วิชา การ ของ สมาคม โลหิต วิทยา แหง
ประเทศ ไทย ซึง่ ได ม ีววิฒันาการ และ การ พฒันา มา จน ถงึ
ปจจบุนั พอ เปน สงัเขป ดงันี้

1. การ ประชมุ วชิา การ ซึง่ เปน หนาที ่หลกั อยาง หนึง่
ของ สมาคม นั้น ใน ระยะ เริ่ม แรก ที่ มี การ กอตั้ง สมาคม
โลหติ วทิยา แหง ประเทศ ไทย ใน เดอืน เมษายนพ.ศ. 2520
ซึง่ มี  ศาสตราจารย  แพทยหญงิ คณุสภุาณ นคร เปน
นายก สมาคม ฯ ทาน แรก นัน้ ยงั ไม ม ีการ แตง ตัง้ ประธาน
ฝาย วชิา การ ของ สมาคม ฯ คณะ กรรมการ บรหิาร ชดุ แรก
ของ สมาคม โลหติ วทิยา แหง ประเทศ ไทย ม ีรายนาม ดงันี้

แพทยหญงิ คณุสภุา  ณ นคร นายก สมาคม
แพทยหญงิ สดุ สาคร ตู จนิดา  อปุนายก
แพทยหญงิ ภทัร พร  อศิราง กรูณ อยธุยา  เลขาธกิาร
แพทยหญงิ ทศัน ยานี  จนั ทน ยิง่ ยง เหรญัญกิ

นายแพทย วนิยั สวุตัถี  ปฏคิม
แพทยหญงิ ชลุ ี มติร กลู  กรรมการ กลาง
แพทยหญงิ ถนอม ศร ี ศร ีชยั กลุ กรรมการ กลาง
แพทยหญงิ ภมุรา  ตา ละ ลกัษมณ กรรมการ กลาง
นายแพทยปญจะ  กลุ พงษ กรรมการ กลาง
นายแพทย สมมาตร  สมรภมู ิพชิติ กรรมการ กลาง
แพทยหญงิ จนัทรา วชิติ พนัธ  กรรมการ กลาง
อา จารย ประณติ ประวตั ิเมอืง   กรรมการ กลาง
คณะ กรรมการ บรหิาร สมาคม ฯ ทกุ ทาน จงึ ทาํ หนาที ่ใน

การ จดั ประชมุ วชิา การ ตอ จาก ที ่ได ม ีการ ดาํเนนิ งาน ไว แลว
ใน ชมรม โลหิต วิทยา ทั้ง นี้ เนื่อง จาก กอน หนาที่ จะ มี การ
จัดตั้ง สมาคม ฯ ได มี การ จัด ตั้ง ชมรม โลหิต วิทยา โดย
อาจารย ทาง โลหติ วทิยา จาก สถาบนั ตางๆ ได รวม ตวั กนั นดั
หมาย พบปะ สังสรรค กัน และ จัด ประชุม ทาง วิชา การ ขึ้น
เพื่อ แลก เปลี่ยน ความ รู ประสบการณ อภิปราย ปญหา
ผูปวย ที ่นา สนใจ และ เสนอ ความ รู ใหม ๆ  ที ่ได จาก วาร สาร
ตาง ประเทศ การ ประชมุ ของ ชมรม โลหติ วทิยา ม ีประมาณ
ป ละ 3-4 ครั้ง สวน ใหญ จะ จัด ที่ ตึก อานันทราช โรง พยา
บาล ศริริาช ซึง่ ม ีสมาชกิ ของ ชมรม มา รวม ประชมุ กนั มาก
พอ สมควร เมือ่ ม ีการ ตัง้ สมาคม โลหติ วทิยา แหง ประเทศ
ไทย แลว จงึ ได จดั ให การ ประชมุ วชิา การ อยาง สม่าํเสมอ
ทุก 2 เดือน โดย หมุน เวียน  กัน เปน เจาภาพ ใน การ จัด
ประชมุ ตาม สถาบนั ใหญ ๆ  ใน กรงุเทพฯ เชน โรงพยาบาล

บทความพิเศษ
ความ กาวหนา ทาง ดาน วิชา การ
ของ สมาคม โลหติ วทิยา แหง ประเทศ ไทย

ศาสตราจารย เกียรติคุณ นายแพทย วินัยสุวัตถี
นายกสมาคมโลหติวทิยาแหงประเทศไทย
พุทธศักราช  2536-2540
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ศริริาช โรงพยาบาล จฬุาลงกรณ โรงพยาบาล รามาธบิดี
โรงพยาบาล พระ มงกุฎ เกลา  โรงพยาบาล  ราชวิถี และ
โรงพยาบาล เด็ก เปนตน และ มี การ ประชุม ใหญ สามัญ
ประจาํ ป  ป ละ 1 ครัง้ ซึง่ จะ ม ีการ ประชมุ ธรุะ การ ของ ของ
สมาคม ฯ ดวย

หาก ป ไหน คณะ กรรมการ บรหิาร ครบ วาระ ก ็จะ ม ีการ
เลอืก ตัง้ คณะ กรรมการ บรหิาร ชดุ ใหม ใน การ ประชมุ ใหญ
สามญั ประจาํ ป นัน้ ดวย เชน การ ประชมุ ใหญ สามญั ประจาํ
ป ของ สมาคม ครั้ง ที่ 1 ได จัด ขึ้น ที่ ตึก กุมาร เวช ศาสตร
โรงพยาบาล ศริริาช เมือ่ เดอืน มนีาคมพ.ศ. 2521  สวน
การ ประชุม สามัญ ประจํา ป ครั้ง ที่ 2 มี ที่ ตึก พยาธิ วิทยา
โรงพยาบาล ศริริาช เมือ่ เดอืน มนีาคมพ.ศ. 2522    ซึง่ ได
มี การ ดําเนิน การ เลือก ตั้ง คณะ กรรมการ บริหาร ของ
สมาคมฯ  ชุด ที่ สอง เนื่อง จาก ครบ วาระ 2 ป ของ คณะ
กรรมการ บรหิาร ชดุ กอน

เนือ้ หา และ รปูแบบ การ ประชมุ วชิา การ ยอย ใน ระหวาง
ป ใน ระยะ แรก ๆ  นัน้ สวน ใหญ จะ เปน การ อภปิราย ปญหา
และ การ รักษา ผูปวย ที่ นา สนใจ เปน ผูปวย ผูใหญ   1 ราย
และ ผูปวย เด็ก 1 ราย ซึ่ง ภาย หลัง การ อภิปราย แลว

แพทย เจาของ ผูปวย จะ review ความ รู ทาง วชิา การ ที ่เกีย่ว
กบั ผูปวย นัน้ ๆ  ให ที ่ประชมุ ฟง ทาํให สมาชกิ ไดรบั ความ
รู เพิม่ เตมิ ทนัสมยั บาง ครัง้ เปน case ที ่หา ยาก หรอื ให
การ วินิจฉัย ได ยาก ก็ จะ ชวย ให ผู เขา รวม ประชุม ได มี
โอกาส ตดิ ตาม วธิกีาร สบื คน เพือ่ ให ได การ วนิจิฉยั โรค ได ถกู
ตอง และ จดจาํ ไป ได เปน เวลา นาน สวน การ ประชมุ ใหญ
ทาง วชิา การ ประจาํ ป นัน้ สวน ใหญ จะ ม ีการ บรรยาย 1-2
เรือ่ง และ symposium 1-2 เรือ่ง ไม ม ีการ เสนอ ผลงาน
เปน free paper เนือ่ง จาก ม ีเวลา ประชมุ เพยีง วนั เดยีว
และ ตอง ใช เวลา สวน หนึ่ง ใน การ ประชุม ธุระ การ ของ
สมาคมฯ   ดวย

ใน ระยะ เวลา ตอมา คณะ กรรมการ บรหิาร สมาคม ฯ
จึง มี ความ เห็น วา นา จะ จัดการ ประชุม วิชา การ เปน การ
ประชุม ใหญ ป ละ 2 ครั้ง เหมือน กับ ที่ สมาคม และ ราช
วิทยาลัย อื่น ๆ  จัดทํา อยู คือ กลาง ป ประมาณ เดือน
สงิหาคม  1 ครัง้ และ ปลาย ป ประมาณ เดอืน เมษายน อกี
1 ครัง้ โดย ใช เวลา ใน การ ประชมุ แต ละ ครัง้ มาก ขึน้ เปน
2 วัน เพื่อ ให สมาชิก ได มี โอกาส เสนอ ผลงาน เปน free
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paper ได รวม ทัง้ ม ีการ บรรยาย และ symposium  มาก
ขึน้ สวน การ อภปิราย ผูปวย ที ่นา สนใจ ก ็ยงั ม ีอยู เชน เดมิ
โดย จดั ไว ใน การ ประชมุ ใหญ แต ละ ครัง้ นี ้เปน ผูปวย ผูใหญ
1 ราย และ ผูปวย เดก็ 1 ราย พรอม ทัง้ จดั ให ม ีผู อภปิราย
นํา ใน แต ละ ราย ดวย สวน แพทย เจาของ ผูปวย เปน ผูนํา
เสนอ ขอมลู และ บรรยาย สรปุ ใน ตอน ทาย

ตอมา หลงั จาก ที ่ม ีการ อบรม ระยะ สัน้ ทาง โลหติ วทิยา
ใน สมยั ที ่ศาสตราจารย  แพทยหญงิ คณุ หญงิ สดุ สาคร
ตู จนิดา  เปน นายก สมาคม และ ศาสตราจารย   แพทย หญงิ
ถนอม ศรี ศรี ชัย กุล เปน อุปนายก และ ประธาน ฝาย วิชา
การ ( ด ูใน หวัขอ การ อบรม ระยะ สัน้) ซึง่ ได ม ีการ บรรยาย
ทาง ทฤษฎ ีรวม กบั การ ฝกฝน แก ปญหา ผูปวย ใน ภาค ปฏบิตัิ
โดย ม ีการ ด ูเส มยีรเลอืด และ ไข กระดกู ประกอบ ดวย นัน้
อาจารย ที ่เปน วทิยากร มา บรรยาย ใน ภาค ทฤษฎ ีได เตรยีม
มา เปน อยาง ดี โดย รวบรวม ความ กาวหนา ทาง วิชา การ
อยาง  ทนัสมยั ใน สาขา วชิา โลหติ วทิยา ตางๆ เนือ่ง จาก ใน
ระยะ หลงั ความ รู ทาง โลหติ วทิยา ได กาวหนา ลกึ ซึง้ ไป ไกล
มาก คณะ กรรมการ จงึ ม ีความ เหน็ วา ควร จดั ให สมาชกิ
คน อืน่ๆ  ที ่ไม ได เขา รบั การ อบรม ระยะ สัน้ ได ม ีโอกาส ฟง การ
บรรยาย เหลา นี้ ดวย แทน ที่ จะ บรรยาย ให ผู เขา รับ การ
อบรม ระยะ สัน้ เพยีง 30-40 คน ฟง เทานัน้ โดย จดั รวม กบั
การ ประชมุ ใหญ ทาง วชิา การ ประจาํ ป ของ สมาคม ฯ ใน ป
ที ่ม ีการ อบรม ระยะ สัน้ ซึง่ ยงั คง จดั ขึน้ ทกุ 2 ป ปรากฏ วา
ไดรบั ความ สนใจ จาก สมาชกิ เปน อยาง มาก ที ่ไดรบั ความ
รู กวางขวาง ลึก ซึ้ง ทั้ง ทาง ดาน basic science และ
ทางคล ินกิ

การ ประชมุ ใหญ ทาง วชิา การ ประจาํ ป จงึ เพิม่ มา เปน 3
วนั โดย เปน education programme 1 วนั ใน ลกัษณะ
ของ refresher course ตอมา ใน ระยะ หลังๆ นี้ การ
ประชมุ วชิา การ ของ สมาคม ฯ ได พฒันา ตอไป มาก ยิง่ ขึน้
ม ีการ จดั plenary lecture หรอื presidential lecture
โดย อาจารย ทาง โลหติ วทิยา อาวโุส มา บรรยาย ใน เรือ่ง ที ่ทาน
ม ีความ เชีย่วชาญ ให สมาชกิ ทราบ ถงึ ความ กาวหนา ทาง วชิา
การ ใน เรื่อง นั้น ๆ  รวม ถึง ประสบการณ ของ ทาน ซึ่ง มี

ประโยชน อยาง ยิ่ง สําหรับ แพทย รุน นอง ๆ  ที่ จะ ได ยึด ถือ
เปน แบบ อยาง ที ่ด ีตอไป

นอก จาก นัน้ ยงั ได ม ีการ เชญิ วทิยากร ผู เชีย่วชาญ จาก
ตาง ประเทศ มา บรรยาย รวม ดวย 1-2 ทาน เปน ประจํา
ตลอด มา  ใน บาง โอกาส ที ่ม ีการ ประชมุ วชิา การ นานา ชาติ
ใน ประเทศ ใกล เคียง กับ ประเทศ ไทย ก็ จะ เชิญ วิทยากร
ตาง ประเทศ ที่ จะ เดิน ทาง ไป ประชุม วิชา การ นานา ชาติ อยู
แลว ให แวะ มา บรรยาย ให สมาชกิ ของ สมาคม ฯ ฟง กอน
ซึง่ ทาํให ทุน คาใชจาย ใน การ เดนิ ทาง ของ วทิยากร ไป ได มาก
เชน เมือ่ คราว ที ่ม ีการ ประชมุ 26th Congress of The In-
ternational  Society of Hematology ที่ สิงคโปร ใน
เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2539 เรา ได จัดการ ประชุม Pre-
Congress บรรยาย โดย วิทยากร ตาง ประเทศ เกือบ 10
ทาน 1 วัน กอน การ ประชุม ใหญ ของ สมาคมฯ  ทําให
สมาชิก ที่ ไม มี โอกาส ไป รวม ประชุม วิชา การ นานา ชาติ
สามารถ ไดรับ ความ รู ที่ กาวหนา ทาง วิชา การ จาก วิทยากร
เหลา นัน้ ได นอก จาก นัน้ สมาคม โลหติ วทิยาฯ ยงั ได เปน
เจาภาพ รวม กบั บรษิทั ผลติภณัฑ ทาง การ แพทย จดั ให มี
การ บรรยาย โดย วทิยากร ผู เชีย่วชาญ ใน โอกาส เดนิ ทาง มา
เยอืน ประเทศ ไทย เปน ครัง้คราว อกี ดวย

2. การ อบรม ระยะ สัน้ ทาง โลหติ วทิยา สมาคม ฯ ได
จดั ให ม ีการ อบรม ระยะ สัน้ ขึน้ เปน ครัง้ แรก ใน ปพ.ศ. 2525
เพือ่ เพิม่ พนู ความ รู ทาง โลหติ วทิยา ที ่กาวหนา และ ทนัสมยั
ให แก สมาชิก ที่ ปฏิบัติ งาน อยู ใน สาขา โลหิต วิทยา โดย
เฉพาะ อยาง ยิ่ง โลหิต แพทย ที่ ทํางาน อยู นอก โรงเรียน
แพทย ทัง้ ใน สวน ภมูภิาค และ กรงุเทพมหานคร การ ฝก
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อบรม ใน ระยะ แรก จัด ทุก 2 ป มี ทั้ง การ บรรยาย ทาง
ทฤษฎี และ ภาค ปฏบิตั ิโดย ม ีตวัอยาง ผูปวย โรค ตาง ๆ  ให
ฝก ทักษะ ใน การ ซัก ประวัติ ตรวจ รางกาย วาง แผนการ
ตรวจ คน ทาง หอง ปฏบิตั ิการ เพือ่ ให ได การ วนิจิฉยั โรค ที่
ถกู ตอง และ ให การ รกัษา ตอไป ซึง่ จะ ม ีการ ด ูเส มยีรเลอืด
และ ไข กระดกู ดวย ตน เอง ประกอบ ดวย

ใน ระยะ แรก ๆ  จะ รบั ผู เขา อบรม ใน จาํนวน จาํกดั เพยีง
20-30 คน เทานัน้ เพราะ ได จาํกดั คณุสมบตั ิของ ผู เขา รบั
การ ฝก อบรม ไว เฉพาะ โลหติ แพทย ที ่ทาํงาน ใน โรงพยาบาล
ที ่ไม ได อยู ใน โรงเรยีน แพทย เทานัน้ จาก การ ประเมนิผล
การ ฝก อบรม ระยะ สัน้ ปรากฏ วา ไดผล ด ีเปน ที ่นา พอใจ
ของ ผู เขา ฝก อบรม เปน อยาง มาก และ มี สมาชิก สมาคม
ตลอด จน ผู สนใจ ทาง สาขา วชิา โลหติ วทิยา รวม ทัง้ แพทย
ประจาํ บาน ที ่ไม ได เขา รบั การ อบรม ระยะ สัน้ นี้ ตองการ จะ
เขา รับ ฟง การ บรรยาย ของ อาจารย ที่ เปน วิทยากร ซึ่ง ได
รวบรวม ความ รู ทัง้ ความ กาวหนา ทาง วชิา การ ที ่ทนัสมยั และ
ประสบการณ ของ ทาน มา เปน อยาง ดี คณะ กรรมการ จดั
อบรม ฯ จึง ได เปลี่ยน รูปแบบ การ ฝก อบรม ระยะ สั้น เปน
แบบ refresher course เปด โอกาส ให สมาชิก สมาคม
และ ผู สนใจ เขา ฟง ได โดย มี การ บรรยาย ทั้ง ทาง basic
science และ ทางคลิ นิก เปน เวลา 3 วัน สวน ผู ที่ เขา
อบรม ระยะ สั้น จัด ให มี การ ฝก ภาค ปฏิบัติ ตอ อีก 2 วัน
โดย ยัง คง มี การ ศึกษา จาก ตัวอยาง ผูปวย เปน case
discussion คู กับ การ ดู slides อยาง เดิม ซึ่ง ใน ระยะ
ตอมา จงึ ได รวม การ ประชมุ ใหญ ทาง วชิา การ ประจาํ ป  กบั
การ บรรยาย ภาค ทฤษฎ ีของ การ อบรม ระยะ สัน้ ไว ดวย กนั
ดงัที ่ได กลาว มา แลว ขาง ตน

ใน การ อบรม ระยะ สั้น  แต ละ ครั้ง จะ มี การ ทํา หนังสือ
คูมือ แจก ให ผู เขา รับ การ อบรม ดวย โดย มี เนื้อ หา คํา
บรรยาย ของ วทิยากร ทกุ ทาน รวม ทัง้ ความ รู เกีย่ว กบั โรค
ของ ตวัอยาง ผูปวย ที ่ทาํ มา ให ผู เขา รบั การ อบรม ฝก ใน ภาค
ปฏบิตั ิดวย ใน ระยะ แรก ๆ  สมาคม ฯ ม ีทนุ นอย จงึ จดั พมิพ
เป็น โรเนียว เย็บ เล่ม กันเอง ซ่ึง บาง คร้ัง หนา ถึง 400 หน้า
ตอมา จงึ ได ม ีการ สง ให โรง พมิพ พมิพ ขึน้ มา เปน ลกัษณะ

ตํารา สวย งาม ขึ้น ดังนั้น จึง มี ตํารา ทาง โลหิต วิทยา ของ
สมาคมฯ  ที ่ม ีขอมลู ทาง วชิา การ ที ่กาวหนา ทนัสมยั ออก มา
ทุก 2 ป โดย มี บรรณาธิการ เริ่ม ตั้งแต ศาสตราจารย
นายแพทยสุรพลอิสรไกร ศีล   ตอมา เปน  พัน เอก หญิง
ศาสตราจารยแพทยหญิง   ทิพย ศรี ไพศาล ( ยศ ขณะ
นัน้) และ สดุ ทาย  รอง ศาสตราจารย นายแพทย ธานนิทร
อนิทรกาํธร ชยั ซึง่ เปน ประธาน ฝาย วชิา การ ใน ปจจบุนั

นอก จาก นัน้ ใน การ ประชมุ ใหญ ทาง  วชิา การ เมือ่ ป ที ่แลว
ใน เดอืน สงิหาคมพ.ศ. 2543 สมาคม ฯ ได จดัทาํ หนงัสอื
แนว ทาง การ รักษา โรค โลหิต วิทยา ใน ประเทศ ไทย บน
หลกัฐาน ขอ เทจ็ จรงิ โดย มี   รอง ศาสตราจารย นายแพทย
ธานินทรอินทรกําธร ชัย เปน บรรณาธิการ ดวย ความ
รวมมือ รวม ใจ ของ คณาจารย ผูทรง คุณวุฒิ และ มี
ประสบการณ ใน การ ดแูล รกัษา ผูปวย ทาง โลหติ วทิยา หลาย
ฝาย เปน อยาง ด ียิง่ โดย ม ีวตัถปุระสงค ให เปน คูมอื ใน การ
อางองิ และ พฒันาการ รกัษา ผูปวย ทาง โลหติ วทิยา เพือ่ ให
ได มาตรฐาน เดยีว กนั ทัว่ ประเทศ

3. การ จดัทาํ จลุสาร และ วาร สาร โลหติ วทิยา และ เวช
ศาสตร บรกิาร โลหติ สมาคม โลหติ วทิยาฯ ได เริม่ จดัทาํ
จลุสาร สมาคม โลหติ วทิยา แหง ประเทศ ไทย ขึน้ ตัง้แต พ.ศ.
2525 ใน สมยั ที ่ศาสตราจารย แพทยหญงิ  คณุหญงิ สดุ
สาคร   ตู จินดา เปน นายก สมาคม ฯ และ ศาสตราจารย
แพทยหญงิ สคุนธวสิทุธ ิพนัธ เปน ประธาน ฝาย วชิา การ
และ จลุสาร โดย ออก ทกุ 4 เดอืน ป ละ 3 เลม ม ีขอมลู
ตางๆ ที ่สมาคม ฯ ตดิ ตอ สือ่สาร ให แก สมาชกิ เปน ประจาํ
เชน สาระ สําคัญ ใน การ ประชุม คณะ กรรมการ บริหาร
สมาคม ฯ  ขาว เกีย่ว กบั กจิกรรม ตางๆ ของ สมาคม กาํหนด
การ ประชมุ วชิา การ ตางๆ ที ่เกีย่วของ กบั ทาง โลหติ วทิยา ทัง้
ใน ประเทศ และ ตาง ประเทศ สรุป ผล การ ประชุม วิชา การ
ยอย ของ สมาคม ใน แต ละ ครัง้ รวม ทัง้ ยอ บทความ ทาง วชิา
การ ที ่ลง ใน วาร สาร ตาง ประเทศ เพือ่ เพิม่ พนู ความ รู ให แก
สมาชิก การ จัดทํา จุลสาร นี้ จัดทํา เปน โรเนียว เย็บ เลม
กนัเอง แจก จาย ให สมาชกิ โดย ไม คดิ มลูคา

ตอมา ใน สมัย ที่  ศาสตราจารย แพทยหญิง ภัทร พร
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อศิราง กรูณ อยธุยา เปน นายก สมาคม ฯ และ ศาสตรา
จารย  นายแพทย สรุพลอสิรไกร ศลี เปน ประธาน ฝาย
จลุสาร  ได รเิริม่ ที ่จะ จดัทาํ เปน วาร สาร ทาง โลหติ วทิยา ให
เปน วาร สาร ทาง การ แพทย ที ่ไดมา ตรา ฐาน เพือ่ ให สมาชกิ
สามารถ สง เรื่อง มา ตี พิมพ เผย แพร ผลงาน และ ใช เปน
เอกสาร อางองิ ได ถกู ตอง ตาม มาตรฐาน สากล และ เพือ่ ที่
จะ ให วาร สาร เลม นี ้ได ครอบ คลมุ ผลงาน ทาง วชิา การ ทัง้ ทาง
โลหติ วทิยา และ ทาง ดาน การ ธนาคาร เลอืด ดวย เพือ่ ให ทัง้
ฝาย ผูผลิต และ ผูใช โลหิต สามารถ แลก เปลี่ยน ความ รู
ขอมลู ขาวสาร และ สือ่สาร ถงึ กนั อยาง ใกล ชดิ จงึ ได ม ีการ
ปรกึษา หารอื กบั ผูอาํนวยการ ศนูย บรกิาร โลหติ แหง ชาติ
สภา กาชาด ไทย   ศาสตราจารย นายแพทย ชัย เวช นุช
ประยรู   และ ผู เกีย่วของ รวมกนั จดัทาํ เปน วาร สาร โลหติ
วทิยา และ เวช ศาสตร บรกิาร โลหติ ขึน้ เปน วาร สาร อยาง เปน
ทาง การ (Official Journal) ของ สมาคม โลหติ วทิยา แหง
ประเทศ ไทย และ ศนูย บรกิาร โลหติ แหง ชาติ สภา กาชาด
ไทย โดย องคกร ทั้ง สอง จะ รับ ผิด ชอบ คาใชจาย เทากัน
และ จะ หา บทความ มา ลง ต ีพมิพ รวมกนั

ใน ระยะ แรก มี   ศาสตราจารย นายแพทย สุรพล
อิสรไกร ศีล  เปน บรรณาธิการ ฝาย โลหิต วิทยา และ
ศาสตราจารย แพทยหญงิ พมิล เชีย่ว ศลิป  เปน บรรณา
ธกิาร ฝาย เวช ศาสตร บรกิาร โลหติ เปน วาร สาร ที ่ออก ป ละ
4 ฉบบั เริม่ ออก วาร สาร เลม แรก ตัง้แต พ.ศ. 2533  ซึง่
ได ม ีการ ต ีพมิพ เผย แพร ตดิ ตอ กนั มา จน ถงึ ปจจบุนั นี้ นบั
วา เปน ประโยชน อยาง มาก ที ่สมาชกิ และ ผูทาํ งาน ทาง ดาน
โลหติ วทิยา ได ม ีโอกาส สง ผลงาน ทาง วชิา การ ทัง้ 2 สาขา นี้
มา ตี พิมพ เผย แพร ได เปน อยาง ดี รวด เร็ว และ ทัน ตอ

เหตกุารณ วาร สาร นี ้จงึ นบั ได วา เปน ผลงาน ทาง วชิา การ
ที่ นํา ชื่อ เสียง มา ให แก สมาคม โลหิต วิทยาฯ อยาง หนึ่ง ซึ่ง
ไดรบั การ ยอม รบั นบัถอื จาก มวล สมาชกิ ของ สมาคม ฯ และ
วงการ แพทย ทัว่ ไป เปน อยาง มาก

4. การ จัด ประชุม วิชา การ ระดับ นานา ชาติ ใน
ประเทศ ไทย สมาคม โลหิต วิทยา แหง ประเทศ ไทย ได มี
โอกาส เปน เจาภาพ ใน การ จดัการ ประชมุ วชิา การ ใน ระดบั
นานา ชาติ และ ระดับ โลก ใน ประเทศ ไทย มา หลาย ครั้ง
ไดแก

4.1.  การ ประชุม วิชา การ นานา ชาติ เรื่อง  Con-
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genital  and Acquired Bleeding Disorders in
Tropical   Areas จดัประชมุ ใน วนัที่ 4-12 มกราคม  พ.ศ.
2522 ที ่คณะ แพทยศาสตร โรงพยาบาล รามาธบิดี ใน การ
จัด ประชุม ครั้ง นี้ สมาคม ฯ ได เปน เจาภาพ รวม กับ องค
การฮโมฟเลยี โลก, SEAMEO-TROPMED, มหาวทิยา
ลยั  มหดิล โดย ไดรบั ความ รวมมอื สนบัสนนุ จาก รฐับาล
ไทย และ รฐับาล ฝรัง่เศส โดย มี  ศาสตราจารย แพทยหญงิ
ภัทร พร   อิศรางกูรณ อยุธยา เปน ประธาน กรรมการ
จดัการ ประชมุ หลงั จาก นัน้ ได ม ีการ จดั เปน workshop
เรือ่ง laboratory  tests in hemostasis ตอ อกี 3 วนั
ที ่คณะ แพทยศาสตร โรงพยาบาล จฬุาลงกรณ  เพือ่ ให ผู
เขา รับ การ อบรม ได มี โอกาส ฝกหัด ทํา lab ดวย ตน เอง
ดวย การ ประชมุ นานา ชาต ิครัง้ นี ้ประสบ ความ สาํเรจ็ เปน
อยาง ดี และ นาํ ประโยชน มา ให แก วงการ แพทย ไทย และ
เอเชยีหลาย ดาน ซึง่ ราย ละเอยีด  ศาสตราจารย แพทย
หญิง ภัทร พร     อิศราง กูรณ อยุธยา ได เขียน ไว แลว ใน
หนังสือ ที่ระลึก 20 ป สมาคม โลหิต วิทยา แหง ประเทศ
ไทย เมื่อ เดือน มกราคมพ.ศ. 2540

4.2.  การ ประชุม วิชา การ นานา ชาติ   First inter-
national  Conference  on Thalassemia จดั ประชมุ
ใน วันที่ 30 มิถุนายนถึง 4 กรกฎาคม  พ.ศ. 2528 ที่
โรงแรม  เซ็นทรัล พลาซา กรุงเทพฯ โดย สมาคมฯ  รวม
กับ ศูนย ธาลัสซี เมีย และ มหาวิทยาลัย มหิดล เปน เจา
ภาพซึ่ง มี  ศาสตราจารย นาย แพทย ประเวศ วะ สี เปน
ประธาน คณะ กรรมการ จดั งาน ใน การ จดัการ ประชมุ ครัง้
นี้ สมเดจ็ พระ เทพ รตัน ราชสดุา ฯ สยาม บรม ราช กมุารี ได

เสดจ็ เปน องค ประธาน ใน พธิ ีเปด งาน และ ได พระราชทาน
โล เกียรติยศ ให แก ผู บุก เบิก โรค โลหิต จาง ธาลัสซีเมีย ใน
ประเทศ ไทย 4 ทาน คือ   ศาสตราจารย แพทย หญิง
คณุสภุาณ นคร  ศาสตราจารย แพทยหญงิ คณุ หญงิ
สดุ สาคร ตู จนิดา Miss Virginia Minnich และ  Dr.
Shirnoff  สําหรับ สอง ทาน แรก นั้น เปน นายก สมาคม
โลหติ วทิยา คน ที ่หนึง่ และ คน ที ่สอง ของ ประเทศ ไทย ยงั
ความ ปลืม้ ปต ิยนิด ีให แก สมาชกิ ของ สมาคม ฯ เปน อยาง
ยิง่  ใน การ ประชมุ ครัง้ นี ้ได ประสบ ความ สาํเรจ็ เปน อยาง
ยิง่  ม ีวทิยากร และ ผู เชีย่วชาญ ทาง โรคธาลสัซ ีเมยี ทัว่ โลก
มา บรรยาย ใน วทิยา การ ที ่กาวหนา อยาง ลกึ ซึง้ รวม ทัง้ แลก
เปลีย่น ความ คดิ เหน็ และ ประสบการณ เกีย่ว กบั โรคธาลสัซี
เมยี อยาง กวางขวาง ทาํให ประเทศ ไทย ไดรบั การ ยอม รบั
นับถือ ยก ยอง จาก นานา ประเทศ ใน การ ศึกษา วิจัย ทาง
ดานธาลสัซ ีเมยี ใน ระดบั ผูนาํ คน หนึง่ ของ โลก

4.3.  การ ประชุม นานา ชาติ  Asia Pacific Con-
gress  on Bleeding Disorders and Transfusion
Medicine    1992 จดั ประชมุ ใน วนัที่ 10-15 พฤษภาคม
พ.ศ.  2535 ที่ Bangkok Convention Center โรงแรม
เซ็นทรัล  พลาซา, กรุงเทพฯ ซึ่ง สมาคม เปน เจาภาพ กับ
องค การฮโมฟเลีย โลก, ASEAN-TROPMED, ศูนย
บรกิาร โลหติ แหง ชาติ สภา กาชาด ไทย มหาวทิยาลยั มหดิล
และ  International Federation  of Red Cross and
Red  Crescent  Societies โดย มี   ศาสตราจารย  แพทย
หญิง   ภัทร พรอิศราง กูรณ อยุธยา เปน ประธาน คณะ
กรรมการ จดั งาน ซึง่ ม ีผู เขา รวม ประชมุ ถงึ 400 คน จาก
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29  ประเทศ หลงั จาก นัน้ ได ม ีการ จดั workshop on he-
mostatic  tests ตอ อกี 3 วนั ใน วนัที่ 18-20 พฤษภาคม
พ.ศ. 2535 ที่ โรงพยาบาล ราชวิถี กรุงเทพฯ หลัง จาก
เสรจ็ การ ประชมุ แลว ได รวบรวม เนือ้ หา ของ การ ประชมุ จดั
พมิพ เปน หนงัสอื Proceeding Bleeding Disorders 
and Transfusion Medicine: Impact on Hospital
Services and Health Care ตี พิมพ ใน วาร สาร
Southeast Asian Journal of Tropical Medicine 
and Public Health ใน ปพ.ศ. 2536 ดวย ราย
ละเอยีด ใน การ จดั งาน ครัง้ นี้   ศาสตราจารย  แพทยหญงิ
ภทัร พร อศิราง กรูณ อยธุยา ได เขยีน ไว แลว ใน หนงัสอื
ครบ รอบ 20 ป สมาคม โลหิต วิทยา แหง ประเทศ ไทย
พ.ศ.  2540

4.4.  การ ประชุม นานา ชาติ   The 7th Interna-
tional  Conference on Thalassemia and the
Haemoglobinopathies    จัด ประชุม ใน วันที่ 31
พฤษภาคมถงึ 4 มถินุายนพ.ศ. 2542 ที ่โรงแรม Impe-
rial  Queen’s Park กรุงเทพฯ ซึ่ง เปน การ ประชุม วิชา
การ นานา ชา ต ิทางธาลสัซ ีเมยี เปน ครัง้ ที่ 2 ใน ประเทศ ไทย
โดย ม ีกระทรวง สาธารณสขุ เปน เจาภาพ รวม กบั มลูนธิ ิโรค
โลหิต จางธาลัสซี เมีย แหง ประเทศ ไทย สมาคม โลหิต
วทิยา แหง ประเทศ ไทย ศนูย บรกิาร โลหติ แหง ชาติ สภา
กาชาด ไทย ศนูย วจิยั โรคธาลสัซ ีเมยี มหาวทิยาลยั มหดิล
Thalassemia  International Federation และ
องคการ  อนามัย โลก โดย มี ปลัด กระทรวง สาธารณสุข
เปน  ประธาน คณะ กรรมการ จัด งาน ศาสตราจารย

แพทยหญงิ  คณุ หญงิ สดุ สาคร ตู จนิดา เปน รอง ประธาน
และ ประธาน ฝาย วชิา การ

ใน ขณะ เดียว กัน ได มี การ จัด ประชุม ของ สมาคม ผู
ปกครอง และ ผูปวย โรคธาลัสซี เมีย นานา ชาติ  The 9th
Thalassemia  parent and Thalassemics Interna-
tional  Conference พรอม กนั ไป ดวย ใน การ จดั ประชมุ
ครัง้ นี้ สมเดจ็ พระ เทพ รตัน ราช สดุา ฯ สยาม บรม ราช กมุารี
ได เสด็จ เปน องค ประธาน ใน พิธี เปด งาน มี ผู เขา รวม
ประชมุ มาก กวา 950 คน จาก ประเทศ ตาง ๆ  ทัว่ โลก ถงึ
46  ประเทศ มี วิทยากร และ ผู เชี่ยวชาญ ระดับ โลก มา
บรรยาย ให ความ รู แก ผู เขา รวม ประชมุ มากมาย และ ม ีผูมา
เสนอ ผลงาน ใน ที่ ประชุม ถึง 272 เรื่อง นับ วา เปน การ
ประชมุ วชิา การ นานา ชาต ิที ่ไดรบั ผล สาํเรจ็ อยาง ยิง่ งาน หนึง่
ที ่สมาคม โลหติ วทิยาฯ ได ม ีสวน รวม ใน การ จดัการ ประชมุ
นี ้ใน ประเทศ ไทย อกี ครัง้ หนึง่

4.5.  การ ประชุม นานา ชาติ  IX Congress of
The  International Society of Hematology, Asian
Pacific Division  เปน การ จดั ประชมุ วชิา การ นานา ชาติ
งาน ใหญ อกี งาน หนึง่ จดั ขึน้ ใน วนัที่ 24-28 ตลุาคมพ.ศ.
2542   ที่ Bangkok Convention Center โรง แรม
โซฟเทล  เซน็ทรลั พลาซา กรงุเทพฯ โดย ม ีสมาคม โลหติ
วทิยา แหง ประเทศ ไทย เปน เจาภาพ ใน การ จดัการ ประชมุ
รวม กับ ศูนย บริการ โลหิต แหง ชาติ สภา กาชาด ไทย,
มหาวิทยาลัย มหิดล และ SEAMEO-TROPMED ใน
ความ  สนบัสนนุ ของ International Society of Hema-
tology  ใน การ จัด ประชุม ครั้ง นี้ มี ศาสตราจารย นาย
แพทย วินัยสุวัตถี เปน ประธาน คณะ กรรมการ จัด งาน
ศาสตราจารย แพทยหญงิ ภทัร พรอศิราง กรูณ อยธุยา
เปน ประธาน ที ่ปรกึษา และ  พนั เอก หญงิ  ศาสตราจารย
แพทยหญงิ ทพิย  ศร ีไพศาล ( ยศ ขณะ นัน้) เปน secre-
tary    general รวม ทัง้ คณะ กรรมการ จดัการ ประชมุ เปน
organizing  committee และ sub-committee ตางๆ
อกี หลาย ทาน  ซึง่ เรา ได ม ีการ เตรยีม งาน เปน เวลา นาน ถงึ
3  ป เศษ ม ีการ ประชมุ คณะ กรรมการ จดัการ ประชมุ หลาย
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สิบ ครั้ง เพื่อ ให มี ผลงาน ออก มา ให ดี ที่ สุด ถึง แม จะ มี
อุปสรรค จาก วิกฤต การณ ทาง เศรษฐกิจ ที่ เกิด ขึ้น ใน
ประเทศ ไทย และ ประเทศ ใน ภมูภิาค เอเชยีอาคเณย จน
เรา ตอง ลด คา ลง ทะเบียน ซึ่ง กําหนด ไว เปน US dollar
ลง เนื่อง จาก คา เงิน บาท ลดลง แต คณะ กรรมการ ก็
พยายาม ทกุ วถิ ีทาง ที ่จะ ให การ ประชมุ ครัง้ นี ้สาํเรจ็ ล ุลวง ไป
ดวย ดี

ใน การ ประชมุ ครัง้ นี้  พระ เจาวรวงศเธอ พระ องค เจา
โสมสวลทีนิดัดา มาตุ ได เสดจ็ มา เปน องค ประธาน ใน พธิี
เปด การ ประชมุ ปรากฏ วา การ ประชมุ วชิา การ นานา ชาติ
ครัง้ นี ้ ม ีผู เขา รวม ประชมุ เกอืบ 700 คน ซึง่ เปน ชาว ตาง
ประเทศ เกอืบ 400 คน จาก ประเทศ ตางๆ 39 ประเทศ
ม ีการ บรรยาย symposium, free papers และ poster

presentations  มากมาย ใน ทกุ สาขา วชิา ของ โลหติ วทิยา
และ เวช ศาสตร การ ธนาคาร เลอืด ได ม ีการ จดัทาํ หนงัสอื
ประกอบการ ประชุม ซึ่ง รวบรวม คํา บรรยาย ใน educa-
tion  programme and scientific supplement  จัด
พมิพ ตาม มาตรฐาน สากล เปน เลม “Hematology  1999”
โดย ม ีศาสตราจารย แพทยหญงิ แสง สรุยี จฑูา และ  Pro-
fessor  James R. Mc.  Arthur เปน บรรณาธิการ รวม
กับ   Associate Professor  Szu-Hee-Lee  และ ผูชวย
ศาสตราจารย  นายแพทย อาทติย องั กานนท

การ ประชุม วิชา การ นานา ชาติ ครั้ง นี้ ประสบ ผล สําเร็จ
เปน  อยาง ดี ไดรบั คาํชมเชย จาก ผู เขา รวม ประชมุ ชาว ตาง
ประเทศ อยาง มาก ทั้ง ทาง ดาน วิชา การ และ ทาง ดาน การ
ตอนรบั รวม ทัง้ social activities ตางๆ นอก จาก นัน้
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ยงั ไดรบั รางวลั การ จดั ประชมุ วชิา การ นานา ชาต ิยอด เยีย่ม
ประจํา ป ของ โรง แรม โซฟเทล เซ็นทรัล พลาซา ซึ่ง เปน
สถาน ที ่จดั ประชมุ ดวย และ ที ่นา ภาค ภมูใิจ เปน อยาง ยิง่
คอื  ม ีเงนิ เหลอื จาก การ จดั ประชมุ ครัง้ นี ้ถงึ 9 ลาน บาท เศษ
มอบ ให แก สมาคม โลหติ วทิยา แหง ประเทศ ไทย และ ศนูย
บรกิาร โลหติ แหง ชาติ สภา กาชาด ไทย

4.6.  การ ประชมุ วชิา การ นานา ชาติ   The 7th Con-
gress  of Asia-Pacific Bone Marrow Transplan-
tation   Group (APBMTG) จัด ประชุม เมื่อ วันที่ 5-8
พฤศจกิายนพ.ศ. 2543 ที ่โรงแรม มณเฑยีร ร ิเวอร ไซด
ซึง่ ม ีสมาคม โลหติ วทิยา แหง ประเทศ ไทย รวม เปน เจาภาพ
กบั  Asia-Pacific Bone Marrow Transplantation
Group,   มหาวทิยาลยั มหดิล และ สมาคม ปลกู ถาย อวยัวะ
แหง ประเทศ ไทย โดย ม ีศาสตราจารย นายแพทย สรุพล
อสิรไกร ศลี  เปน ประธาน คณะ กรรมการ จดั งาน ซึง่ ได มี
ผู ที่ ทํางาน เกี่ยว กับ การ ปลูก ถาย ไข กระดูก และ เซลล ตน
กําเนิด เม็ด เลือด ทั้ง แพทย พยาบาล นัก วิทยาศาสตร
และ บุคลากร อื่น ๆ  มา รวม ประชุม เปน จํานวน มาก โดย
เฉพาะ อยาง ยิง่ ใน กลุม ประเทศ Asia-Pacific region นบั
วา ประสบ ผล สาํเรจ็ เปน อยาง ด ียิง่

4.7. การ เตรียม เปน เจาภาพ จัด ประชุม วิชา การ
นานา ชาติ ระดับ โลก   World Federation of Hemo-
philia  Congress  ใน ปพ.ศ. 2547 จาก ประสบการณ ใน
การ จัด ประชุม วิชา การ นานา ชาติ ใน ประเทศ ไทย ไดผล
สาํเรจ็ มา หลาย ครัง้ ดงัที ่ได กลาว มา แลว โดย เฉพาะ อยาง
ยิ่ง   ศาสตราจารย แพทยหญิง ภัทร พรอิศราง กูรณ
อยธุยา พรอม ทัง้ นายก สมาคม โลหติ วทิยา แหง ประเทศ
ไทย คน ปจจบุนั   พล โท หญงิ  ศาสตราจารยแพทยหญงิ
ทพิย  ศร ีไพศาล  และ คณะ กรรมการ บรหิาร จงึ ได รวมมอื
กับ ศูนย บริการ โลหิต แหง ชาติ สภา กาชาด ไทย การ ทอง
เทีย่ว แหง ประเทศ ไทย และ ศนูย ประชมุ แหง ชาต ิสริกิติิ์ ได

ไป เสนอ ขอ เปน เจาภาพ ใน การ จดั ประชมุ วชิา การ นานา ชาติ
World Federation of Hemophilia Congress ที ่เมอืง
Montreal ประเทศ แค นา ดา แขงขนั กบั ประเทศ ตางๆ
หลาย ประเทศ ได เปน ผล สาํเรจ็ เมือ่ เดอืน เมษายนพ.ศ.
2543  นบั วา เปน เกยีรต ิอยาง สงู แก สมาคม โลหติ วทิยา แหง
ประเทศ ไทย  และ ประเทศ ชาต ิเปน สวน รวม ราย ละเอยีด
ใน การ ไป BID ครั้ง นี้ คง จะ มี อยู ใน บทความ ของ
ศาสตราจารย  แพทยหญงิ ภทัร พร  อศิราง กรูณ อยธุยา
ผู เปน หวั หนา ทมี ใน การ ไป เสนอ เปน เจาภาพ ใน ครัง้ นี ้ แลว
ความ สาํเรจ็ ตางๆ ที ่กอ ให เกดิ ความ กาวหนา ทาง วชิา การ
ของ สมาคม โลหิต วิทยา แหง ประเทศ ไทย นี้ เปน ผล จาก
ความ สามารถ การ รวมมอื รวม ใจ และ เสยีสละ เพือ่ งาน
ของ สมาคม ฯ ของ คณะ กรรมการ ผู บริหาร สมาคม ฯ ทุก
ยคุ ทกุ สมยั รวม ทัง้ สมาชกิ และ บคุลากร อืน่ ๆ  ที ่เกีย่วของ
อกี เปน จาํนวน มาก จน ทาํให สมาคม โลหติ วทิยาฯ เจรญิ
รุง เรอืง มา จน ถงึ ปจจบุนั นี้
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