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เหลียวหลังแลหนากับ“โลหิตวิทยาในระยะ40ป”
ศาสตราจารยเกียรติคณ
ุ แพทยหญิงถนอมศรีศรีชัยกุล
นายกสมาคมโลหิตวิทยาแหงประเทศไทย
พุทธศักราช 2528-2535

พันเอก รองศาสตราจารย นายแพทยวิชัยประยูร
วิวฒ
ั นไดมาปรารถวาในโอกาสทีสมาคม
่
โลหิตวิทยาจะ
มีอายุครบ25ปในเดือนมกราคมนี้ ขอใหดิฉนั ชวยเขียน
ประสบการณทีผ่ านมาเกีย่ วกับสมาคมสักเล็กนอยเนือ่ ง
จากมีอาจารยหลายทานซึง่ เคยเปนนายกสมาคมมากอน
จึงเชือ่ วาจะมีผูเ ขียนเรือ่ งสมาคมโลหิตวิทยาไดดีกวาดิฉนั
จึงขอเปลีย่ นแนวการเขียนเปนประสบการณของตนเองใน
วงการ“โลหิตวิทยา”ทีมี่ โอกาสสัมผัสมาเปนเวลา40ป
มาเลาสูกั นฟงเพราะอาจจะมีแนวคิดและการมองปญหา
ทีแตก
่ ตางไปจากชาวโลหิตวิทยารุน ปจจุบนั อันอาจจะเปน
ประโยชนกับเพือ่ นรุน นองไดบาง
ดิฉันจบการศึกษาแพทยในปพ.ศ.2497จากคณะ
แพทยศาสตรศิรริ าชพยาบาลมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร
(ปจจุบนั คือมหาวิทยาลัยมหิดล)ในสมัยทีเป
่ นนักศึกษา
แพทยจําไดวามีโอกาสพบผูป ว ยทางโลหิตวิทยาดวยโรค
ไมกีโรค
่ คือirondeficiencyanemia,leukemiaและ
idiopathicthrombocytopenicpurpuraซึง่ พบบาง
ประปรายโรคทีพบ
่ บอยมีติดหอผูป ว ยเปนประจําคือโรค
thalassemiaซึง่ ทานศาสตราจารย แพทยหญิง คุณสุภา
ณ นคร ปรมาจารย คน หนึ่ง ของ วิชา โลหิต วิทยา ใน
ประเทศ ไทย ได ทํา การ ศึกษา ไว อยาง ละเอียด จน เปน
รากฐานใหเรือ่ งthalassemiaรุง เรืองกาวหนามาจนถึง
ปจจุบนั นี้ หลังจากจบการศึกษาแพทยดิฉนั ไดปฏิบตั งาน
ิ
เปนแพทยประจําบานในภาควิชาอายุรศาสตรอีก2ป
แลวจึงไดเขารับราชการที่โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช

และตอมาไดไปศึกษาตอณประเทศสหรัฐอเมริกาในป
พ.ศ.2501ไดมีโอกาสฝกฝนเปนแพทยประจําบานใน
สาขาวิชาโลหิตวิทยาและกลับมาเริ่มตนทํางานในสาขา
โลหิตวิทยาอยางจริงจังในปพ.ศ.2504
โรคทางโลหิตวิทยาในสมัยพ.ศ.2504นัน้ นอกจาก
จะพบleukemiaซึ่งสวนใหญเปนacutemyeloid
leukemia,aplasticanemia,thalassemiaและ
hemolyticanemiaซึง่ คลายคลึงกับสมัยทีเป
่ นนักศึกษา
แพทยแลวยังพบโรคเพิ่มเติมมากขึ้นคือmalignant
lymphoma(ซึ่งปจจุบันนับวาเปนอันดับหนึ่งหรือสอง
ของhematologicmalignancy)โรคmultiplemyeloma,agnogeneicmyeloidmetaplasiaซึง่ สมัยนัน้
เรียกวาprimarymyelofibrosisนอกจากนัน้ นานๆจะ
พบhemophiliaบางประปรายโรคเกีย่ วกับthrombosisยังไมพบเลยการทีพบ
่ โรคhemophiliaนอยนัน้ สวน
หนึ่งเพราะใหการวินิจฉัยยากเนื่องจากการตรวจเลือด
ทางcoagulationยังทําไมไดในสถาบันนอกโรงเรียน
แพทยประมาณปพ.ศ.2504เปนระยะเริม่ ตนของการ
คนพบกลุม โรคmyeloproliferativedisordersตอมา
คือlymphoproliferativedisorderและimmuno
proliferativedisorderโรคagnogeneicmyeloid
metaplasiaซึง่ เพิง่ เริม่ รูจ กั ในสมัยนัน้ ก็เปนโรคหนึง่ ใน
กลุม myeloproliferativedisordersดวยแมวา ความ
รูใน
 เรือ่ งโรคทางโลหิตวิทยาจะแตกฉานเขาระบบมากขึน้ 
แตความรูทาง
 หองปฏิบตั การ
ิ ก็ยังคอนขางจํากัดวิธกี าร

วารสารโลหิตวิทยาและเวชศาสตรบริการโลหิต ปที่ 11 ฉบับที่ 4 ตุลาคม-ธันวาคม 2544
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ถนอมศรี ศรีชยั กุล

วินิจฉัยโรคในขณะนั้นนอกจากจะอาศัยการซักประวัติ
การตรวจรางกายผูป ว ยอยางละเอียดแลวก็มีการตรวจ
ทางหองปฏิบตั การ
ิ ทีเป
่ นพืน้ ฐานทีสํ่ าคัญทีสุ่ ดคือการดู
peripheralbloodและการตรวจเซลลในไขกระดูกการ
ตรวจชิน้ เนือ้ ศึกษาhistiopathologyจากอวัยวะตางๆ
โดยเฉพาะตอมน้าํ เหลืองเพือ่ ใหการวินจิ ฉัยlymphoma
สําหรับหองปฏิบตั การ
ิ ทางcoagulationนัน้ มีเฉพาะใน
โรงเรียนแพทยเทานัน้ ทางรังสีวิทยามีเพียงfilmchest,
bonesurvey,longGIbariumenemaและintravenouspyelogramซึง่ ปจจุบนั มีทีใช
่ นอยมากสําหรับ
ultrasoundและcomputerizedtomogramและ
MRIเปนสิ่งที่ไกลตัวมากยิ่งการศึกษาทางcytogenetic,molecularbiology,immunologyนับวาเปน
เรื่องไกลเกินฝนการที่วิชาโลหิตวิทยาในประเทศไทย
หยุดชะงักไปเปนเวลานานจนถึงปพ.ศ.2500กวานั้น
สวนหนึ่งเปนเพราะเมื่อเกิดสงครามโลกครั้งที่สองการ
แลกเปลี่ยนความรูจากตางประเทศทําไดยากมากและ
โอกาสที่แพทยจะไปศึกษาตอตางประเทศก็มีนอยมาก
เพราะไมมีทุนการศึกษาเชนในสมัยปจจุบนั สําหรับการ
ประชุมวิชาการตางประเทศแลวยิง่ ไมตองพูดถึงถาไมมี
ผลงานไปเสนอแลวโอกาสจะไดไปประชุมตางประเทศ
เกือบจะไมมีเลย
จากประสบการณของดิฉันวิชาโลหิตวิทยาไดเริ่มมี
การเปลีย่ นแปลงอยางมากตัง้ แตประมาณปพ.ศ.2510
ในสมัยนัน้ เริม่ มีการศึกษาทางimmunohematology,
cytogeneticและcoagulationมากขึ้นทําใหการ
วินิจฉัยโรคทําไดกวางขวางและลึกซึ้งยิ่งขึ้นในดานการ
รักษายังไมมีการพัฒนาไปมากนักการใชยาเคมีบําบัด
รักษาleukemialymphomaและโรคอืน่ ๆยังอยูใน
 ขัน้
พืน้ ฐานโอกาสทีจะ
่ รักษาผูป ว ยใหหายขาดหรือไดlong
termsurvivalเกือบไมมีเลย
ประมาณปพ.ศ.2507ไดมีการกอตั้งชมรมโลหิต
วิทยาซึง่ อาจารยสภุ าณนครไดริเริม่ ขึน้ โดยไดชักชวน
แพทย ทาง โลหิ ต วิ ท ยา ให มี การ พบปะ แลก เปลี่ ย น

ประสบการณกันประมาณเดือนละหนึง่ ครัง้ ดวยการทํา
Journalclubการนําผูป ว ยมาอภิปรายในทีประชุ
่ มนับ
เปนกาวแรกทีวิ่ ชาโลหิตวิทยาไดเริม่ มีการกระจายสูสถาบั
 น
นอก โรงเรียน แพทย กิจการ ของ ชมรม โลหิต วิทยา ได
กาวหนามาเปนลําดับมีผูสนใจเขารวมดวยจากหลาย
สถาบันในระยะนัน้ มีแพทยทีจบ
่ การศึกษาทางโลหิตวิทยา
จากตางประเทศทะยอยกลับมาเปนลําดับจึงไดมีการ
ปรึกษาหารือถึงการตั้งสมาคมโลหิตวิทยาเพื่อใหเกิด
ความกาวหนาทางวิชาการและในการรวมสมาชิกโลหิต
วิทยาใหเปนปกแผนยิ่งขึ้นบุคคลแรกซึ่งไดเปนผูริเริ่ม
ความคิดในการกอตั้งสมาคมคือ ศาสตราจารย แพทย
หญิง คุณสุภาณนครหลังจากที่ไดฟนฝาอุปสรรค
ต า งๆ  สมาคม จึ ง ได ตั้ ง ขึ้ น ใน ป  พ.ศ. 2521 โดย มี

ศาสตราจารย แพทยหญิงคุณสุภาณณครเปนนายก
สมาคมโลหิตวิทยาแหงประเทศไทยคนแรกสมาคมโลหิต
วิทยาไดเจริญเติบโตมาตลอดจนถึงปจจุบนั นีเป
้ นเวลา25
ปการมีสมาคมโลหิตวิทยาเปนคุณประโยชนอยางยิ่ง
เพราะเปนสือ่ ทางวิชาการชวยใหสมาชิกไดมีโอกาสเรียน
รู แลกเปลีย่ นประสบการณและมีความสนิทสนมกันมาก
ขึ้น
เนือ่ งจากประสบการณทางโลหิตวิทยาของดิฉนั สวน
หนึ่งคือการทํางานวิจัยซึ่งถาจะไมกลาวถึงก็อาจจะไม
สมบูรณในระหวางที่ปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลภูมิพล
และมีโอกาสดูแลรักษาผูป วยมาเลเรียซึง่ มีจํานวนมาก
ทําใหดิฉนั ริเริม่ ทําการวิจยั เรือ่ งกลไกการซีดซึง่ เกิดจากการ
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เหลียวหลัง แลหนา กับ "โลหิตวิทยาในระยะ 40 ป"

กดการสรางเม็ดเลือดแดงตัวออนในไขกระดูกของผูป ว ย
ทีเป
่ นมาเลเรียและไดทําการวิจยั กวางขวางขึน้ มาตลอด
เวลาที่รับราชการที่โรงพยาบาลภูมิพลโรงพยาบาลรามา
ธิบดีและวิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลาการ
ทํางานในระยะตนประสบความยากลําบากมากเพราะ
นอกจากขาดแคลนปจจัยสนับสนุนแลวการไมไดรบั การ
ยอมรับในผลงานทีพบ
่ ขึน้ ใหมนับวาเปนอุปสรรคสําคัญที่
ทําใหเกิดความทอถอยอยางไรก็ตามการวิจยั อีกหลาย
เรือ่ งในเรือ่ งการเปลีย่ นแปลงทางเลือดในผูป วยมาเลเรีย
ก็ไดดําเนินมาตลอดจนครบวงจรโดยมีผูร วมงานหลาย
ทานและจากหลายสถาบันและในปจจุบนั ผลงานเหลานี้
ไดเปนทียอม
่ รับทัว่ ไปทัง้ ในตางประเทศและประเทศไทย
นับวาเปนประสบการณอันหนึง่ ในการทําการวิจยั ทีแม
่ จะ
ตองฟนฝาอุปสรรคมาตลอดแตก็ไดรบั ผลนาชืน่ ใจในที่
สุด
ความกาวหนาอันหนึ่งซึ่งเกิดคูขนานกับวิชาการทาง
โลหิต วิทยา คือ การ เรียน การ สอน ใน สมัย ที่ ดิฉัน เปน
นักศึกษาแพทยมีกลองจุลทัศนตาเดียวใชทําใหการเรียน
ทาง morphologyเปนไปดวยความยากลําบากอาจารย
ที่สอนก็มีจํานวนนอยเพราะมีผูสนใจในวิชานี้นอยมาก
วิชาโลหิตวิทยาจึงเปนวิชาลึกลับสําหรับนักศึกษาแพทย
และแพทยในสมัยนั้นในระยะประมาณปพ.ศ.2510
เริม่ มีaudiovisualaidทัง้ ในรูปแบบของกลองจุลทัศน
2ตาและตอมาขยายใหดูพรอมๆกันได10คนมีการ
ฉายslideบนจอจนถึงปจจุบนั สามารถดูไดจากจอบน
computerทําใหมีโอกาสที่จะเรียนmorphologyรวม
กับการอภิปรายdiscusscaseเปนกลุม จึงทําใหสนุก
เปนผลใหการเรียนการสอนของวิชาโลหิตวิทยามีชีวติ ชีวา
ขึ้นจนเริ่มเปนที่สนใจของแพทยรุนหลังจนมีผูสนใจ
ศึกษาทางโลหิตวิทยามากขึน้ ขณะนีมี้ แพทยผูเชี ย่ วชาญ
ทางโลหิตวิทยาปฏิบตั งาน
ิ นอกโรงเรียนแพทยโดยเฉพาะ
ในโรงพยาบาลศูนยใหญๆในชนบทไดมากขึน้ ปจจุบนั
วิชาโลหิตวิทยาไมใชวิชาลึกลับเพราะเปนทียอม
่ รับวานอก
จากจะชวยในการรักษาผูปวยโลหิตวิทยาใหไดผลดีขึ้น
มากยังมีบทบาทสําคัญในการชวยการวินิจฉัยและการ
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รักษาโรคอืน่ ๆซึง่ มีปญหาทางเลือดแทรกซอนหรือเกิด
นําหนามากอนดวย
ในปประมาณพ.ศ.2520เปนยุคแหงความกาวหนา
ของวิชาโลหิตวิทยาอยางมากมายเพราะมีการศึกษาใน
ทางลึกมีการวิจยั เรือ่ งcytogeneticimmunopathologymolecularbiologyตลอดจนการทําimage
studyดวยวิธกี ารทันสมัยทําใหความรูใน
 เรือ่ งmechanismของโรคตางๆโดยเฉพาะmalignancyimmunohematologyและโรคพันธุกรรมมีความกวางขวางลึก
ซึง้ มากขึน้ ทําใหสามารถจําแนกชนิดหรือclassificationของmalignancyโดยเฉพาะacuteleukemia,
malignantlymphomaและmyelodysplasticsyndrome  ได ดี ยิ่ง ขึ้น ซึ่ง นับ วา เปน ประโยชน เพราะ เปน
รากฐานสําคัญในการวางแปลนการรักษาผูป ว ยดวยกลุม
โรคดังกลาว
ยุ ค ทอง ของ โลหิ ต วิ ท ยา ได เริ่ ม ต น ขึ้ น อี ก ครั้ ง ใน
ประมาณปพ.ศ.2530หรือใกลเคียงในดานการรักษา
ไดมีการนําเอาhematopoieticgrowthfactorsเขามา
ใชรักษาผูป ว ยทีสํ่ าคัญมากและยังใชอยูใน
 ปจจุบนั คือ
erythropoietinและG-CSFและตอมามีการนําGMCSFมาใชดวยการทีมี่ การรักษาดวยgrowthfactor
นัน้ มีประโยชน2ประการใหญๆคือทําใหคุณภาพชีวติ
ของผูปวยดีขึ้นโดยเฉพาะการใชerythropoietinใน
ผูป ว ยanemiaจากโรคไตเรือ้ รังในระยะกอนมีgrowth
factorใชมีการนําprotocolตางๆมารักษาmalignancyโดยเฉพาะคือleukemia,lymphomaการมี
growthfactorโดยเฉพาะG-CSFจึงทําใหสามารถใช
ยาเคมีบําบัดรักษาผูป ว ยมะเร็งเม็ดเลือดขาวโดยเฉพาะ
คือacuteleukemiaและhighgradelymphoma
ไดเต็มทีได
่ ผลดียิง่ ขึน้ สําหรับการปลูกถายไขกระดูกนัน้
เทาทีจํ่ าไดไดเริม่ ตนในประเทศไทยประมาณปลายพ.ศ.
2527โดยเริ่มที่โรงพยาบาลศิริราชเปนแหงแรกและใน
เวลาตอมาก็ไดเริม่ ทีโรงพยาบาล
่
รามาธิบดีปจจุบนั มีการ
ปลูกถายไขกระดูกใน5สถาบันคือ ศิรริ าชรามาธิบดี
จุฬาลงกรณพระมงกุฎเกลาและสงขลานครินทรและ
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หวังวาคงจะเริม่ ตนตอไปในสถาบันอืน่ ๆทีมี่ กําลังคนและ
อุปกรณเพียงพอ
ความกาวหนาในการแพทยสาขาโลหิตวิทยาซึง่ คูขนาน

ไปกับสาขาวิชาอืน่ ๆไดยังประโยชนอยางมากตอมนุษย
ชาติปจจุบันเรามีโอกาสรักษามะเร็งบางชนิดและบาง
ระยะใหหายขาดไดมีโอกาสรักษาโรคaplasticanemia,thalassemiaและโรคกรรมพันธุอื น่ ๆใหหายขาด
โดยการทําstemcelltransplantationอยางไรก็ตาม
ความกาวหนาตางๆทีได
่ กลาวมานียั้ งอยูใน
 วงจํากัดเฉพาะ
ทีสถาบั
่ นการศึกษาแพทยกาวตอไปทีสํ่ าคัญคือการขยาย
ขีดความสามารถใหเกิดในสถาบันนอกโรงเรียนแพทย
เพือ่ ใหผูป ว ยไดรบั การรักษาพยาบาลทีดี่ โดยทัว่ หนากัน
สิง่ เหลานีคื้ อความเปลีย่ นแปลงในระยะ40ปทีดิ่ ฉนั
ไดมีประสบการณจากการปฏิบตั งาน
ิ เรียนรูและ
 ติดตาม
มาตลอดอยางไรก็ตามถาจะเหลียวหลังมองไปในอดีต
แมวาความรูในขณะนั้นดอยกวาในปจจุบันอยางเปรียบ
เทียบไมไดแตสิง่ หนึง่ ซึง่ เปนหัวใจสําคัญของการแพทย
ทีดี่ นัน้ คือ คุณภาพและคุณธรรมของแพทยซึง่ จําเปน
ตองรักษาไวแมจะไมดีกวาในอดีตก็ไมควรจะดอยกวา
แมวา วิชาการจะกาวหนาไปเพียงไรหัวใจสําคัญของการ
ดูแล รักษา ผูปวย คือแพทยสามารถ เลือกใชกลั่นกรอง
ความรูต างๆทีมี่ อยูให
 เหมาะสมรวมกับความรับผิดชอบ
ในการดูแลรักษาผูป ว ยใหดีทีสุ่ ดเทาทีจะ
่ ทําไดในสภาวะที่
เปนอยู สิง่ เหลานีจะ
้ ทําไดโดยแพทยมีความรู ความเขาใจ
พืน้ ฐานของความเปนมาในวิชาแพทยซึง่ เปลีย่ นไปตลอด
ความรูที มี่ อยูใน
 อดีตอาจจะเปนสิง่ ทีไม
่ ถูกตองในปจจุบนั 
และในทํานองเดียวกันความรูใน
 ปจจุบนั ก็อาจจะเปนสิง่ ไม
เหมาะสมในอนาคตในอนาคตอาจมีผูมอง
 ยอนหลังไป
นําความรูใน
 อดีตมาดัดแปลงแกไขใหดีและเหมาะสมยิง่
ขึน้ สิง่ ทีดิ่ ฉนั อยากจะกลาวถึงคือแพทยไมควรยึดติดกับ
ความรูใน
 ตําราอยางเดียวเพราะขอมูลตางๆทีปรากฏ
่
ใน
ตําราและวรสารการแพทยโดยเฉพาะเรือ่ งการรักษานัน้ 
สวนใหญมีที่มาจากประเทศทางตะวันตกซึ่งอาจจะไม
เหมาะสม กับ คน ไทย การ รูจัก คิด พิจารณา ใช สติ
ปญญาในการตัดสินใจในการรักษาและใชสิง่ ทีมี่ อยูให


เปนประโยชนทีสุ่ ดสําหรับผูป ว ยจึงเปนสิง่ ทีแพทย
่ ควรจะ
กระทําและการวิจยั ทีเกี
่ ย่ วของกับผูป ว ยไทยทัง้ ดานกลไก
การเกิดโรคการเปลีย่ นแปลงของโรคและการรักษาจะยัง
ประโยชนมหาศาลใหแกคนไทยดวยกัน
สมาคมโลหิตวิทยาไดมีบทบาทสําคัญในการนําความ
รูตางๆที่ทันสมัยมาใหกับสมาชิกและไดเปดโอกาสให
สมาชิกไดแลกเปลี่ยนความรูประสบการณตลอดจน
ความ เห็น ใน แง มุม ตางๆ ของ วิชา การ ซึ่ง กัน และ กัน
ปจจุบันเปนสมัยของการเปลี่ยนแปลงซึ่งผกผันไปตาม
กระแสสังคมและสิง่ แวดลอมคอนขางมากทําใหแพทย
จําเปนตองตัง้ “หลัก”ใหดีเพือ่ สามารถบําเพ็ญตนใหเปน
แพทยที่มีประโยชนตอเพื่อนมนุษยทางสมาคมจึงมี
บทบาทสําคัญในการใหความรูตลอด
 จนการแนะแนวทาง
การแพทยทีเหมาะสม
่
สําหรับการดูแลผูป ว ยในปจจุบนั
การสาธารณสุขชุมชนไดรบั ความสนใจจากรัฐเชนกรณี
การรักษาพยาบาลทุกโรคดวยเงิน30บาทซึ่งทําความ
สับสนใหแกแพทยและผูป ว ยอยางมากเพราะนโยบายดัง
กลาวไดดําเนินไปดวยความไมพรอมและวิธกี ารทีใช
่ เกิด
จากการไดรบั ขอมูลทีไม
่ ถูกตองสมาคมจึงมีบทบาทให
การใหขอมูลทีถู่ กตองใหแนวความคิดทีเป
่ นประโยชนแก
ผูบริหารของรัฐซึ่งมีประสบการณในการรักษาพยาบาล
คอนขางจํากัดและปจจุบันเขาใจวาทางสมาคมไดริเริ่ม
กระทําไปแลวในขัน้ หนึง่
ในโอกาสทีสมาคม
่
โลหิตวิทยามีอายุครบ25ปซึง่ ถา
เปนคนก็ถือวาอยูใน
 วัยฉกรรจและในวัยเบญจเพสซึง่
อาจจะมีเหตุการณเปลีย่ นแปลงทีสํ่ าคัญในชีวติ เกิดขึน้ ได
คอนขางมากในโอกาสนีดิ้ ฉนั ขออวยพรใหสมาคมโลหิต
วิทยาไดเจริญกาวหนายิง่ ๆขึน้ ไปทัง้ ในทางวิชาการการ
ทํา ประโยชน ให แก สังคม ขอ ให กรรมการ บริหาร ของ
สมาคมและสมาชิกชาวโลหิตวิทยามีความรักใครกลม
เกลียวฝาฟนอุปสรรคตางๆรวมกันทํางานเพื่อความ
เจริญของสมาคมทัง้ นีเพื
้ อ่ ใหสมาคมโลหิตวิทยาทีร่ กั ของ
เราประสบความเจริญรุงเรืองเปนหลักที่สําคัญสําหรับ
แพทยรุน นองตอไป
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