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วารสารโลหติวทิยาและเวชศาสตรบรกิารโลหติ  ปที ่12 ฉบบัที ่1 มกราคม-มนีาคม 2545

วาร สาร โลหติ วทิยา และ เวช ศาสตร บรกิาร โลหติ ป นี ้เขา
สู ป ที่ 12 แลว และ เปน ป ที ่สมาคม โลหติ วทิยา แหง ประเทศ
ไทย ม ีอาย ุครบ 25 ป พอดี สมาคม ฯ ได เริม่ จดัทาํ จลุสาร
สมาคม โลหติ วทิยา แหง ประเทศ ไทย ขึน้ ตัง้แต ป 2525 ใน
สมัย ที่ ศาสตราจารย แพทยหญิง คุณ หญิง สุด สาคร ตู
จนิดา 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 โดย ใน ขัน้ ตน จดัทาํ เปน
โรเนียว เย็บ เลม กันเอง แจก จาย ให สมาชิก โดย ไม คิด
มูลคา ตอมา ใน สมัย ที่ ศาสตราจารย แพทยหญิง ภัทร
พรอิศราง กูรณอยุธยา เปน นายก สมาคม ฯ และ
ศาสตราจารย นายแพทยสุรพลอิสรไกร ศีล เปน
ประธาน ฝาย จุลสาร ได ริเริ่ม จัดทํา เปน วาร สาร โลหิต ให
เปน วาร สาร ทาง การ แพทย ที่ ได มาตรฐาน เพื่อ ให สมาชิก
สามารถ สง เรื่อง มา ตี พิมพ เผย แพร ผลงาน และ ใช เปน
เอกสาร อางอิง ได ถูก ตอง ตาม มาตรฐาน สากล และ ได

รวมมือ กับ ผูอํานวยการ ศูนย บริการ โลหิต แหง ชาติ สภา
กาชาด ไทย ศาสตราจารย นายแพทย ชยั เวช นชุ ประยรู
และ ผู เกีย่วของ รวมกนั จดัทาํ เปน วาร สาร โลหติ วทิยา และ
เวช ศาสตร บริการ โลหิต ขึ้น มา เปน วาร สาร อยาง เปน ทาง
การ (official journal) ของ สมาคม โลหติ วทิยา แหง ประ
เทศ ไทย และ ศนูย บรกิาร โลหติ แหง ชาต ิสภา กาชาด ไทย
เปน วาร สาร ที ่ออก ป ละ 4 ฉบบั เริม่ ออก วาร สาร เลม แรก
ตัง้แตพ.ศ. 2533 มา ถงึ ปจจบุนั นี้ นบั เปน ป ที่ 12 แลว
นบั วา เปน ประโยชน อยาง มาก ที ่สมาชกิ และ ผู ที ่ทาํงาน ดาน
โลหติ วทิยา ม ีโอกาส สง ผลงาน ทาง วชิา การ มา ต ีพมิพ เผย
แพร ได เปน ผลงาน ทาง วิชา การ ที่ นํา ชื่อ เสียง มา ให แก
สมาคม โลหติ วทิยาฯ

 ใน โอกาส นี ้จงึ ขอ เชญิ ชวน ให ทาน สมาชกิ ทัง้ หลาย
ชวย กนั สง บทความ ตางๆ มา ลง ใน วาร สาร กนั ให มาก ขึน้
เพือ่ จะ ได เปน การ แลก เปลีย่น ความ รู ขอมลู ขาวสาร
และ สือ่สาร กนั อยาง ใกล ชดิ

บท บรรณาธิการ
สาร จาก นายก สมาคม โลหติ วทิยา แหง ประเทศ ไทย

แสง สุรีย จูฑา
นายก สมาคม โลหิต วิทยา แหง ประเทศ ไทย
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วสิยั ทศัน
จะ เปน ศนูย กลาง สงเสรมิ และ พฒันา วชิา การ ดาน โลหติ

วทิยา ของ เอเชยีตะวนั ออก เฉยีง ใต

Vision
To be the center of excellence for academic

promotion and developmentin Hematology in
Southeast Asia

ปรัชญา
สลท. รวม ใจ เพือ่ ไทย ทัง้ มวล

Philosophy
TSH for All

พนัธกจิ
11. สงเสริม สนับสนุน การ ศึกษา การ วิจัย ดาน โลหิต

วทิยา และ วชิา อืน่ ที ่เกีย่วของ
12. เผย แพร แลก เปลี่ยน วิชา การ ประสบการณ

และ ผล การ ศกึษา วจิยั ใน หมู สมาชกิ
13.  สงเสริม ความ สามัคคี สัมพันธภาพ และ การ

เกือ้กลู ซึง่ กนั และ กนั ใน หมู สมาชกิ
14.  ให ความ รวมมือสนันสนุนและ ธํารง ไว ซึ่ง มาตร

ฐาน การ ฝก อบรม แพทย ผู เชี่ยวชาญ ทาง โลหิต วิทยา และ
บคุลากร อืน่ ที ่เกีย่วของ

15.  ธํารง ไว ซึ่ง มาตรฐาน การ ดูแล รักษา ผูปวย โลหิต
วทิยา

16.  เปน แหลง อางอิง ขอมูล ทาง วิชา การ เกี่ยว กับ โรค
ทาง โลหติ วทิยา

17.  เผย แพร ความ รู ทาง วชิา การ การ ปองกนั โรค และ
การ สงเสรมิ สขุภาพ ทาง โลหติ วทิยา แก ประชาชน

18.  ประสาน งาน และ แลก เปลี่ยน องค ความ รู กับ
สมาคม/ องคกร วชิา ชพี และ สถาบนั ทาง การ แพทย อืน่ ๆ  ใน
ประเทศ

19.  สงเสรมิ และ แลก เปลีย่น องค ความ รู กบั สมาคม
และ สถาบนั ทาง โลหติ วทิยา ใน ตาง ประเทศ โดย เฉพาะ ใน
เอเชยีตะวนั ออก เฉยีง ใต

10.  ประสาน งาน กับ แพทย สาขา อื่น สมาคม/ องคกร
วชิา ชพี และ องคกร สาธารณสขุ ใน การ พฒันา คณุภาพ การ
บรกิาร ทาง โลหติ วทิยา

กล ยทุธ
11.  สงเสริม สนับสนุน การ ศึกษา การ วิจัย ดาน โลหิต

วทิยา และ วชิา อืน่ ที ่เกีย่วของ
สงเสรมิ และ สนบัสนนุ ให แพทย และ บคุลากร

ทาง การ แพทย เขา รบั การ ฝก อบรม ใน วชิา สาขา โลหติ วทิยา
อยาง สม่าํเสมอ ตอ เนือ่ง

สงเสริม และ สนับสนุน ให มี การ ทํา วิจัย ดาน
โลหติ วทิยา โดย เฉพาะ นกั วจิยั รุน ใหม

จดั ให ม ีการ เผย แพร วชิา การ ทาง โลหติ วทิยา ใน
รปูแบบ วชิา การ สญัจร แก ผู ปฏบิตั ิงาน ทาง ดาน สาธารณสขุ
( ใน ภูมิภาค)

12. เผย แพร แลก เปลี่ยน วิชา การ ประสบการณ
และ ผล การ ศกึษา วจิยั ใน หมู สมาชกิ

จัด ให มี การ ประชุม วิชา การ เพื่อ ทบทวน องค
ความ รู เสมอ ผลงาน วจิยั และ สมัมนา ทาง โลหติ วทิยา

จัด อบรม ฟนฟู วิชา การ ระยะ สั้น ทาง โลหิต
วทิยา

ยก ระดบั มาตรฐาน วาร สาร ทาง วชิา การ ให เปน
ที ่ยอม รบั ระดบั ชาติ

13. สงเสริม ความ สามัคคี สัมพันธภาพ และ การ
เกือ้กลู ซึง่ กนั และ กนั ใน หมู สมาชกิ

วสิยั ทศัน ปรชัญา และ พนัธกจิ ของ สลท.พ.ศ. 2545-47
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จัด ให มี การ ประชุม พบ พบปะ สังสรรค ของ
มวล สมาชกิ

จัดทํา จุลสาร เพื่อ ประชาสัมพันธ งาน ของ
สมาคม และ กจิกรรม ของ สมาชกิ

จดัทาํ และ เผย แพร ทาํเนยีบ สมาชกิ
เพิ่ม ประสิทธิภาพ homepage ให มี การ

สือ่สาร ใน หมู สมาชกิ
14. ให ความ รวมมือสนันสนุนและ ธํารง ไว ซึ่ง มาตร

ฐาน การ ฝก อบรม แพทย ผู เชี่ยวชาญ ทาง โลหิต วิทยา และ
บคุลากร อืน่ ที ่เกีย่วของ

ประสาน งาน กบั แพทยสภา ราช วทิยาลยั และ
สมาคม วชิา ชพี เพือ่ ให การ ฝก อบรม แพทย ผู เชีย่วชาญ สาขา
วชิา โลหติ วทิยา เปน ไป อยาง ม ีคณุภาพ

พฒันา มาตรฐาน ใน การ ประกอบ วชิา ชพี ของ
บคุลากร อืน่ ที ่เกีย่วของ กบั สาขา โลหติ วทิยา

15. ธํารง ไว ซึ่ง มาตรฐาน การ ดูแล รักษา ผูปวย โลหิต
วทิยา

จัด กิจกรรม เสริม สราง มาตรฐาน การ ตรวจ
ทาง หอง ปฏบิตั ิการ ดาน โลหติ วทิยา

 พฒันา และ สงเสรมิ การ ใช แนว ทาง การ รกัษา
โรค ทาง โลหติ วทิยา (CPG)

จัด กิจกรรม เสริม สราง มาตรฐาน การ ดูแล
รกัษา ผูปวย ทาง โลหติ วทิยา

16. เปน แหลง อางอิง ขอมูล ทาง วิชา การ เกี่ยว กับ โรค
ทาง โลหติ วทิยา

ให คํา แนะนํา และ แนว ทาง ปฏิบัติ เมื่อ เกิด
ปญหา ทาง โลหติ วทิยา

จดัทาํ ให ม ีแหลง ความ รู ทาง โลหติ วทิยา ที ่พบ
บอย

ประสาน งาน กับ หนวยงาน ของ รัฐ และ
หนวยงาน เอกชน สมาคม อื่น ๆ  เพื่อ ให การ บริการ ผูปวย
โลหติ วทิยา ไดรบั การ รกัษา ที ่ม ีมาตรฐาน อยาง เพยีง พอ ทัว่
ถงึ ทัง้ ประเทศ

17. เผย แพร ความ รู ทาง วชิา การ การ ปองกนั โรค และ
การ สงเสรมิ สขุภาพ ทาง โลหติ วทิยา แก ประชาชน

จดั ให ม ีการ ประชาสมัพนัธ ให เกดิ ความ เขาใจ
และ ตระหนัก ถึง ความ สําคัญ ของ โรค ทาง โลหิต วิทยา แก
สงัคม อยาง ม ีรปูธรรม

18. ประสาน งาน และ แลก เปลี่ยน องค ความ รู กับ
สมาคม/ องคกร วชิา ชพี และ สถาบนั ทาง การ แพทย อืน่ ๆ  ใน
ประเทศ

จดั ให ม ีการ นาํ เสนอ ผลงาน วจิยั และ วทิยา การ
ที ่ทนัสมยั ใน การ ประชมุ ของ ราช วทิยาลยั และ องคกร วชิา
ชพี อืน่ ๆ

19. สงเสรมิ และ แลก เปลีย่น องค ความ รู กบั สมาคม
และ สถาบนั ทาง โลหติ วทิยา ใน ตาง ประเทศ โดย เฉพาะ ใน
เอเชยีตะวนั ออก เฉยีง ใต

สนับสนุน ให สมาชิก มี โอกาส ไป ดู งาน ฝก
อบรม และ เสนอ ผลงาน วจิยั ใน ตาง ประเทศ

สนับสนุน ให มี ความ รวมมือ ทาง วิชา การ กับ
ตาง ประเทศ โดย เฉพาะ เอเชยีตะวนั ออก เฉยีง ใต

10. ประสาน งาน กับ แพทย สาขา อื่น สมาคม/ องคกร
วชิา ชพี และ องคกร สาธารณสขุ ใน การ พฒันา คณุภาพ การ
บรกิาร ทาง โลหติ วทิยา

สงเสริม และ พัฒนา คุณภาพ การ บริการ โดย
รวมมือ กับ แพทย สาขา อื่น สมาคม/ องคกร วิชา ชีพ และ
องคกร สาธารณสุข ใน การ พัฒนา คุณภาพ การ บริการ ทาง
โลหติ วทิยา
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ชีวิตใหม
ชวีติใหม ใชวา มวัลาหลงั
ตองรบีตัง้ ตนใหม ใหสดใส
อะไรด ีมปีระสงค อยางงงวย
รบีหยบิฉวย เออนี ่นาททีอง

หลวงตาวดับวรฯ


