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วารสารโลหติวทิยาและเวชศาสตรบรกิารโลหติ  ปที ่11 ฉบบัที ่4 ตลุาคม-ธนัวาคม 2544

วาร สาร โลหติ วทิยา และ เวช ศาสตร บรกิาร โลหติ ฉบบั
ป ที่ 11 ฉบบั ที่ 4 ได ตกลง กบั ทาง ฝาย ศนูย บรกิาร โลหติ
แหง ชาติ สภา กาชาด ไทย จดัทาํ เปน ฉบบั พเิศษ ครบ 25
ป สมาคม โลหติ วทิยา แหง ประเทศ ไทย ทัง้ ฉบบั โดย ฉบบั
ป ที่ 12 ฉบบั ที่ 1 จะ จดัทาํ โดย ศนูย บรกิาร โลหติ แหง ชาติ
ทัง้ ฉบบั เชน กนั ใน โอกาส ที ่ศนูย บรกิาร โลหติ แหง ชาต ิจะ
ครบ 50 ป

ใน เลม นี ้จงึ ได รวบรวม ภาพ กจิกรรม ของ สมาคม โลหติ
วิทยาฯ ไว ตาง หาก จาก ที่ ได ทํา หนังสือ 25 ป สลท.
สมาคมฯ  เรา ม ีนายก มา ถงึ ปจจบุนั 7 ทาน ได จดั ให ม ีพธิี
มอบ โล และ ของทีร่ะลกึ แด นายก สมาคม ฯ ทกุ ทาน พรอม
ทั้ง จัด งาน มุทิตา จิต แด อดีต นายก สมาคม โลหิต ฯ และ
อาจารย อาวโุส ของ สมาคม ฯ

ใน วาระ ครบ 25 ป คณะ กรรมการ บรหิาร ได พจิารณา
เห็น สมควร จัด ปาฐกถาสุภาณ นคร ขึ้น เปน ป แรก
เนื่อง จาก อาจารย ทาน เปน ผู มี คุณูปา การ มากมาย ตอ
สมาคม โลหิต ฯ และ เปน ที่ เคารพ รัก นับถือ ของ พวก เรา
อยาง ยิง่ โดย จะ จดั เปน ปาฐกถา ใน การ ประชมุ ใหญ วชิา การ
ประจํา ป และ จะ เชิญ ผูทรง คุณวุฒิ มา เปน เกียรติ แสดง
ปาฐกถา นี ้ตอไป ผูทรง คณุวฒุ ิจะ ไดรบั การ พจิารณา โดย

คณะ กรรมการ บริหาร ของ สมาคม โลหิต ฯ เปน ป ตอ ป
ในการ ปาฐกถา ครั้ง แรก นี้ ศาสตราจารย เกียรติคุณ
นายแพทย  ประเวศ วะ สี ให เกยีรต ิมา แสดง ซึง่ ได ม ีภาพ
เหตกุารณ อยู ใน เลม

บทความ บาง เรื่อง ได คัด ลอก มา จาก หนังสือ 20 ป
สลท.  ตาม คาํ แนะนาํ ของ ศาสตราจารย เกยีรตคิณุ แพทย
หญงิ  ภทัร พรอศิราง กรูณ อยธุยา และ ได นาํ บทความ
ที ่ม ีการ บรรยาย ใน การ ประชมุ วชิา การ มา ลง ไว ครบ ถวน

ผม ใน ฐานะ บรรณาธิการ วาร สาร โลหิต วิทยา และ เวช
ศาสตร บรกิาร โลหติ นี้ ตอง ขอ กลาว คาํ อาํลา ไป ตาม วาระ
เนื่อง จาก มี การ เปลี่ยน ชุด คณะ กรรมการ บริหาร สมาคม
โลหิต ฯ ผม ตอง เปลี่ยน หนาที่ ไป รับ ผิด ชอบ เปน ประธาน
วชิา การ ของ สมาคม ฯ ตอไป

การ เปลี่ยน บรรณาธิการ จะ ทําให วาร สารฯ มี การ
พฒันา เปลีย่น แปลง ใน ทาง ที ่ดขีึน้

วชิยั ประยรู ววิฒัน
บรรณาธิการ

บรรณาธกิาร แถลง
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