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บทความฟนวิชา

ประวัติวิชาโลหิตวิทยาในดานBleedingDisorders
andThromboembolismของประเทศไทย
ศาสตราจารยเกียรติคุณ แพทยหญิงสุคนธวิสุทธิพันธ
ประธานจัดประชุมวิชาการและจุลสารสมาคมโลหิตวิทยาแหงประเทศไทย
พุทธศักราช 2524-2526

การแพทยแผนใหมของประเทศไทยเราไดเริ่มหลัง
กําเนิดของโรงพยาบาลศิรริ าช2ปคือพระเจานองยาเธอ
กรมหมื่นดํารงราชานุภาพไดขอพระราชทาน พระบรม
ราชานุญาตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหั วตัง้
โรงเรียนแพทยขึน้ ทีโรงพยาบาล
่
ศิรริ าชและเริม่ เปดสอน
เมื่อวันที่5กันยายนพ.ศ. 2433ในเวลานั้นการเรียน
เปนแบบผสมผสานของแผนไทยและแผนตะวันตก
สําหรับวารสารทางการแพทยนัน้ ฉบับแรกคือจดหมาย
เหตุทางแพทยแหงประเทศไทย(จพสท)เลมที่1คือ
พ.ศ. 2461เนือ้ หาของบทความสวนใหญจะเปนปญหา
ของโรคของเขตรอนสําหรับบทความทางโลหิตวิทยานัน้
จะกลาวถึงปญหาเรือ่ งซีดเปนสําคัญดังไดกลาวไวในบท
เรือ่ งประวัติการคนควาโรคธาลัสซีเมียในระยะบุกเบิก
สําหรับเรื่องเกี่ยวกับกลไกการหามเลือดนั้นในชวงเวลา
กอนพ.ศ. 2500พบมีบทความกลาวถึงบางดังนี้คือ
นายแพทยสรรคศรีเพ็ญ(จพสท21:93,2481)ได
เขียนรวบรวมเรื่อง“การถายโลหิต”ไวอยางละเอียด
ตั้งแตประวัติการใหเลือดหมูเลือดและการตรวจหมู
เลือดประโยชนและขอหามในการใหเลือดวิธีเลือก
donorไดกลาวถึงผูปวยโรคhemophiliaวาการให
whole  blood จะ ทําให coagulation time สั้น ลง
ชัว่ คราวและการใหเลือดชวยเพิม่ ปริมาณbloodplateletในผูปวยpurpurahemorrhagicaขึ้นสูระดับคน

ธรรม ดาและคงอยูไดหลายวันอาจารยไดมีประสบ
การณรักษาผูป ว ยเด็กโรคดังกลาว1รายแตไมไดรบั ผล
ดีการใหเลือดในโรคhemorrhagicdiseaseofthe
newbornนัน้ ชวยผูป ว ยไดมากอาจารยไดรักษาผูป ว ย
โรคนี้โดยฉีดเลือดของมารดา10มล.เขาในกลามเนื้อ
ผูป ว ยบางครัง้ ไดผลดีแตไมแนนอนเสมอไปบทความ
อื่นเกี่ยวกับโลหิตวิทยาจะเปนการตรวจหมูเลือดในคน
ไทย มีการ ศึกษา กันหลาย คณะ ผูศึกษา คนแรก คือ
อภัยชุมนี(จพสท17:538,2477)ชื่อเรื่องคือThe
distributionoffourbloodgroupsamongthe
Siameseโดยไดรบั ทุนอุดหนุนจากPrinceMahidol
ResearchFundผูเข ารับการศึกษาเปนคนไทยแทจาก
กรุงเทพมหานคร600คนอยุธยา160คนลําปาง
234  คน พบหมูเลือด O A B และ AB 38.9%
18.6%37.7%และ4.7%ตามลําดับ
บทความในจพสท20:267-271,2480ซึง่ แปลจาก
บทความในหนังสือMalayanMedicalJournal12:93,
1937เรือ่ งOntheTreatmentofHaemophilia(วิธี
รักษาโรคhaemophilia)คือโรคhaemophiliaเปนโรค
ทีไม
่ ใครพบแตเปนโรคทีทํ่ าอันตรายผูป ว ยไดมากยังไม
มีวิธรัี กษาทีได
่ ผลเปนทีน่ าพอใจการรักษาเฉพาะที่ ใชน้าํ
พิษงูแมวเซาหามเลือดไดบางรายแตไมไดผลในอาการ
ขออักเสบหรือปสสาวะเปนโลหิตน้าํ พิษงูแมวเซานีบริ
้ ษทั

วารสารโลหิตวิทยาและเวชศาสตรบริการโลหิต ปที่ 11 ฉบับที่ 4 ตุลาคม-ธันวาคม 2544
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สุคนธ วิสทุ ธิพนั ธ

BoroughsWellcome&CoLtd.ทําออกจําหนาย
ความเขมขนประมาณ1:10,000การใหเลือด(Transfusionofwholeblood)จะทําใหเลือดหยุดแทบทุก
ครั้ง อีก วิธี คือ การ sensitisation โดย การ ฉีด สาร
โปรตีนเชนSheep’sserumหรือFowlserumเขา
กลามเนือ้ ผูป ว ยถาเกิดsensitisationผิวหนังบริเวณ
นัน้ จะบวมนูนลักษณะนีจะ
้ คงอยูประมาณ

1ปซึง่ ผล
จากปฏิกริ ยิ านีอธิ
้ บายวาทําใหyoungbloodplatelets
ออกมามากขึน้ ในกระแสเลือดทําใหเลือดทีออก
่ หยุดเร็ว
ขึน้ แตในขณะยังไมมีsensitisationก็จะไมมีผลหาม
เลือดใหใชน้ําพิษงูหามเลือดนําไปกอนไดมีบทความ
เรือ่ งยากันเลือดเปนลิม่ เลือด-เฮปารินและดีคูมารอล
โดย จ.ส. (จพสท 33:31,2493)ซึ่งแปลจากบทความ
ภาษา ฝรั่งเศส โสภณตัณฑนันท (จพสท 40:175,
2500)รายงานเรื่องพิษงูกะปะและผลแทรกซอนเปน
การศึกษาจากโรงพยาบาลประจําจังหวัดชุมพรผูป ว ยทัง้
หมด10รายแสดงอาการตกเลือดทัว่ ไปไดแกhematuriaอาเจียนและอุจจาระเปนเลือดมีsubconjunctivalhemorrhageถึงครึง่ หนึง่ ของจํานวนผูป ว ยผูป ว ย
ไดรับการรักษาดวยเซรุมและถึงแกกรรม2รายจาก
ภาวะแทรกซอนทีแผล
่ ไมใชจากพิษงูโดยตรง
จพสทเลมที่ 47ฉบับเดือนกันยายนพ.ศ. 2507 ได
ตีพิมพบทความทางวิชาการชุดความเจริญกาวหนาทาง
วิทยาศาสตรการแพทยจัดเนือ่ งใน“วันมหิดล”เปนครัง้
ที่ 2พ.ศ. 2507ของคณะแพทยศาสตรศิรริ าชพยาบาล
เรือ่ งCoagulationDefects,andOtherBleeding
Disordersชุดการบรรยายครั้งนี้อาจกลาวไดวาคือการ
เปดศักราชของเรือ่ งBleedingDisordersและThromboembolismในประเทศไทยศาสตราจารย นายแพทย
อรุณเนตรศิริ ไดกลาวนําการบรรยาย สุภาณนคร
บรรยาย เรื่อง Coagulation Defects and other
BleedingDisroders ภัทรพรอิศรางกูรณอยุธยา
(พรรณเชษฐ)บรรยาย2เรือ่ งคือการแข็งตัวของเลือด:
สรีรวิทยาและพยาธิวิทยาและเรื่องปญหาคลินิกทาง

กุมารเวชศาสตรและอายุรศาสตร สุดสาครตูจินดา
บรรยายเรือ่ งเลือดออกเนือ่ งจากความผิดปกติของเพลต
เลตและหลอดเลือด ภุมราตาละลักษมณบรรยาย
เรื่องInvestigationandDifferentialDiagnosis
เกษมลิม่ วงศบรรยายเรือ่ งปญหาทางศัลยกรรมทีเกี
่ ย่ ว
กับความผิดปกติในการแข็งตัวของเลือด สุพรเกิด
สวางบรรยายเรือ่ งความผิดปกติในการแข็งตัวของเลือด
ทางสูตกิ รรม ทัศนยานีจันทนยิง่ ยงบรรยายเรือ่ งการ
ใชสวนประกอบเลือดและสวนแยกพลาสมาในการรักษา
ภาวะเลือดออกและ ม.ร.ว.พัชรีสาณชุมพลบรรยาย
เรื่อง การ ใช ยา กัน เลือด แข็ง ตัว เพื่อ รักษา นับ วา การ
บรรยายชุดนี้ไดครอบคลุมเรื่องกลไกการหามเลือดของ
รางกายอยางกวางขวางและเนือ้ หาในบทความทัง้ หมด
ทัง้ 88หนานัน้ ยังทันสมัย
การสอนเรือ่ งกลไกการหามเลือดของรางกายไดเริม่
มีการสอนในชัน้ Preclinic(Supermore)ทีคณะ
่ แพทย
ศาสตรศิริราชพยาบาลจัดการสอนโดย แพทยหญิง
ภุมรา ตาละลักษมณเริ่มแตพ.ศ. 2505อาจารย
ภุมราเลาวาเมือ่ อาจารยเปนนักศึกษาแพทยชัน้ คลินกิ ใน
พ.ศ. 2498-2499ขณะผานภาควิชากุมารเวชศาสตรใน
การเรียนกลุม ยอย อาจารยนายแพทยอรุณเนตรศิริ
ไดพูดเรือ่ งcoagulationfactorใหฟงวามีหลายตัวและ
พบเพิ่มขึ้นเรื่อยๆสําหรับผูเขียนเมื่อเปนแพทยประจํา
บานปที่ 1ของภาควิชาอายุรศาสตรคณะแพทย-ศาสตร
ศิรริ าชพยาบาลในพ.ศ. 2506ไดฟงบรรยายเรือ่ งนีใน
้
การเรียนระดับหลังปริญญาที่หองจงจินตตึกธนาคาร
ไทยพาณิชยเวลาหัวค่ําบรรยายโดย แพทยหญิงภัทร
พรพรรณเชษฐทุกคนตืน่ เตนมากเพราะเกือบไมเคย
ไดรูเรื อ่ งนีมา
้ กอนรูส กึ วาเปนเรือ่ งทียาก
่ กาวหนามาก
มีแฟคเตอรมากมายเหลือเกินมาทําปฏิกิริยากันเพื่อให
เลือดแข็งตัวเปนลิม่ เลือดพวกเราตางนัง่ ฟงกันอยางตัง้
ใจและมองหนาเพือ่ นกันไปมาเพือ่ ดูวาใครจะเขาใจมาก
กวาใครทุกคนตางประทับใจอาจารยมาก
การเปดหองปฏิบัติการตรวจวัดการแข็งตัวของเลือด
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(Coagulationtests)
คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาลการตรวจวัด
venousclottingtime(VCT)และbleedingtime
(BT)นาจะเปนการตรวจทีกระทํ
่ ากันมานานแลวสําหรับ
การตรวจวัดprothrombintime(PT)ที่โรงพยาบาล
ศิรริ าชไดประวัตวิ าเริม่ ตัง้ แตพ.ศ. 2495ทีหน
่ วยพยาธิ
1
วิทยา คลินิก  แผนก พยาธิ วิทยา ซึ่ง มี ศาสตราจารย
นายแพทยขุนเกตุทัศนวิทยาพยาธิเปนหัวหนาการ
ตรวจทําโดยนายแพทยสมศักดิ์ พันธุสม
 บุญ(ศาสตรา
จารยนายแพทยสมศักดิ์ พันธุ ส มบุญ)อาจารยไดทําการ
เตรียมน้าํ ยาthromboplastinสําหรับทําprothrombin
timeเองแตไมไดรับทําการตรวจวัดเปนroutine
(VCTและBTในเวลานัน้ แพทยทีดู่ แลผูป ว ยจะทําดวย
ตัวเอง)
ในพ.ศ. 2505 แพทยหญิงภุมราตาละลักษมณ
(ศาสตราจารย แพทยหญิงภุมราตาละลักษมณ)จบการ
ศึกษาตอจากประเทศ เยอรมันไดนําน้ํายาสําหรับการ
ตรวจสอบตางๆกลับมาดวยและอาจารยไดขอทุนเพือ่ ซือ้
เครือ่ งมือเครือ่ งใชสําหรับหองปฏิบตั ิการในพ.ศ. 2506
คณะกรรมการผูสั มภาษณไดติงกับอาจารยวาโดยทัว่ ไป
โรคhemophiliaและภาวะเลือดออกตางๆพบนอย
จริงๆแตก็ไดอนุมตั ให
ิ ทุนเพือ่ เปดหองปฏิบตั การ
ิ การ
ตรวจวัดการแข็งตัวของเลือดไดพัฒนาสามารถทําการ
ตรวจไดกวางขวางขึน้ ไดเปดการตรวจสําหรับผูป ว ยของ
โรงพยาบาลในลักษณะการรับปรึกษาและอาจารยไดชวย
ดูผูป ว ยทีมี่ ปญหาในหอผูป ว ยดวยและทีสํ่ าคัญคือไดเริม่
การรายงานผลเปนPTratioเปนครัง้ แรกและไดปรับ
คาPTratioเปนคาINRสําหรับผูป ว ยทีรั่ บประทานยา
oralanticoagulantในพ.ศ. 2529ดวย
ในพ.ศ. 2506 แพทยหญิงภัทรพรพรรณเชษฐ2
(ปจจุบันศาสตราจารยเกียรติคุณ แพทยหญิงภัทรพร
อิศรางกูรณอยุธยา)กลับจากสหรัฐอเมริกาหลังจากไป
ศึกษาตอระหวางพ.ศ. 2502-2506ไดปริญญา Ds.C.
ไดฝกอบรมในฐานะclinicalresearchfellowที่ The
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ChildrenHospitalofPhiladelphiaกับDr.Isaac
Djerasiผูซึ่งไดชวยฝกอบรมแพทยไทยคนอื่นๆคือ
แพทยหญิงชุลีมิตรกูล(อบรมระยะเดียวกับอาจารย
พญ.ภัทรพร) แพทยหญิงจันทราวิชติ พันธุ (อิทธิพงษ)
จากโรงพยาบาลเด็กในพ.ศ. 2506-2507แพทยหญิง
บุญสมชัยมงคลจากโรงพยาบาลนครเชียงใหมใน
พ.ศ.2516-2518และแพทยหญิงจุฬารัตน มหาสันทนะ
จาก คณะ แพทยศาสตร ศิริราช พยาบาล ระหวาง พ.ศ.
2507-2508 แพทยหญิง ภัทร พร ได ดําเนิน การ เปด
CoagulationLabขึน้ ในภาควิชากุมารเวชศาสตรคณะ
แพทยศาสตรศิริราชพยาบาลโดยไดรับการสนับสนุน
อยางเต็มทีจาก
่ Dr.Djerasiกลาวคือไดใหเครือ่ งมือ
ไดแกwaterbathpipetstopwatchรวมทั้งน้ํายา
สําหรับตรวจวัดมาครบถวนการตรวจวัดที่ทําไดคือ
VCT,PTT,PT,thromboplastingenerationtest
และอืน่ ๆทําใหสามารถทําการตรวจทางหองปฏิบตั การ
ิ
วินิจฉัย ผูปวย วา เปน hemophilia A หรือ B ได
อาจารยไดยายไปประจําทีภาควิ
่ ชากุมารเวชศาสตรคณะ
แพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดีในพ.ศ. 2512 และ
ไดไปเปดหองปฏิบตั การ
ิ ตรวจสอบcoagulationtests
ดวยสวนทีคณะ
่ แพทยศาสตรศิรริ าชพยาบาลแพทย
หญิงจุฬารัตนมหาสันทนะ(ศาสตราจารยแพทยหญิง
จุฬารัตนมหาสันทนะ)ซึ่งจบการศึกษาตอจากสหรัฐ
อเมริกากลับมาปฏิบตั งาน
ิ ในพ.ศ. 2515และไดทําการ
พัฒนาหองปฏิบตั การ
ิ เพือ่ ประโยชนตอผูป ว ยตอไป
โรงพยาบาลหญิงปจจุบนั คือโรงพยาบาลราชวิถี ซึง่
ในขณะนัน้ คือราวพ.ศ. 2500ไดมีการตรวจวัดPTได
สําหรับผูป ว ยmyocardialinfarationของนายแพทย
กมลสินธวานนทที่ไดรับยาsodiumwarfarinเพื่อ
ปรับขนาดยา ในพ.ศ. 2514 แพทยหญิงนิภา สุวรรณ
เวลากลับจากการศึกษาตอจากสหรัฐอเมริกามาปฏิบัติ
งานในหนวยโลหิตวิทยาแผนกอายุรกรรมโรงพยาบาล
หญิงไดนําน้าํ ยาสําหรับตรวจตางๆกลับมาดวยและ
แรงความสนับสนุนจากแพทยหญิงจุฑาทิพยเปรมโยธิน

วารสารโลหิตวิทยาและเวชศาสตรบริการโลหิต ปที่ 11 ฉบับที่ 4 ตุลาคม-ธันวาคม 2544
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ทําใหมีเจาหนาทีทาง
่ หองปฏิบตั การ
ิ 1คนจึงสามารถทํา
การตรวจวัดPTT,PT,factorassayรวมทัง้ วัดfibrinolyticactivityและไดทําการศึกษาเกีย่ วกับobstetric
bleedingรวมกับสูตแิ พทยดวยอาจารยไดปฏิบตั งาน
ิ
อยู เป น เวลา 3 ป  ได ย า ย ไป คณะ แพทยศาสตร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรเปนเวลา7ปจึงยายกลับ
มาทํางานทีโรงพยาบาล
่
ราชวิถจน
ี เกษียณอายุราชการ
คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ
แพทยหญิงชุลี มิตรกูล(ศาสตราจารย แพทยหญิง
ชุลี มิตรกูล)สําเร็จการศึกษาไดAmericanBoardof
PediatricและDs.C.จากสหรัฐอเมริกาไดกลับมา
ปฏิบัติงานในพ.ศ. 2504-2505และไดเปดหองปฏิบตั ิ
การตรวจวัดการแข็งตัวของเลือดทําการตรวจสอบตางๆ
รวมทัง้ thromboplastingenerationtestสามารถให
การวินจิ ฉัยผูป ว ยhemophiliaวาเปนชนิดAและB
ไดภาควิชาอายุรศาสตร แพทยหญิงเผือดศรีวัฒนา
นุ กู ล  ( รองศาสตราจารย แพทย ห ญิ ง คุ ณ เผื อ ด ศรี
วัฒนานุกลู ) ซึง่ กลับจากการศึกษาตอจากสหรัฐอเมริกา
ใน พ.ศ. 2510ไดทําการเปดหองปฏิบัติการเพื่อการ
ตรวจวัดภาวะเลือดออกผิดปกติในผูป ว ยและในพ.ศ.
2514 นายแพทยสืบสันตมหาสันทนะ(รองศาสตรา
จารย)จบการศึกษาตอจากสหรัฐอเมริกาไดมารวมปฏิบตั ิ
งานและรวมการศึกษาคนควาในดานนี้ดวย
โรงพยาบาลภูมพล
ิ อดุลยเดช แพทยหญิงถนอมศรี
ศรี ชัย กุล ( ปจจุบัน พันเอกพิเศษหญิงศาสตราจารย
เกียรติคุณ แพทยหญิง ถนอม ศรี ศรี ชัย กุล) จบ การ
ศึกษาไดปริญญาDs.C.จากสหรัฐอเมริกากลับมาปฏิบตั ิ
งานในพ.ศ. 2504ในพ.ศ. 2505-2506ไดดําเนินการ
ใหมีการตรวจวัดPTขึน้ ทีธ่ นาคารเลือดซึง่ อาจารยเปน
ผูดูแลรับผิดชอบ
โรงพยาบาลเด็ก(สถาบันสุขภาพเด็กแหงชาติมหา
ราชิน)ี แพทยหญิงจันทราวิชติ พันธเดินทางกลับจาก

สหรัฐอเมริกาเมือ่ จบการอบรมในพ.ศ. 2508และได
ทําการเปดหองปฏิบตั การ
ิ ซึง่ สามารถใหการวินจิ ฉัยโรค
hemophiliaAและBไดเชนเดียวกัน
คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลมหาราชนครเชียง
ใหม แพทยหญิงบุญสมชัยมงคล(รองศาสตราจารย)
ไดจบการฝกอบรมเดินทางกลับจากสหรัฐอเมริกาใน พ.ศ.
2518ก็ไดเปดหองปฏิบัติการตรวจวัดการแข็งตัวของ
เลือดในหนวยโลหิตวิทยาภาควิชาอายุรศาสตร
คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลสงขลานครินทร
รองศาสตราจารย แพทยหญิงมาลิดาพรพัฒนกุล ภาค
วิชาพยาธิวิทยาคลินิกไดเปนผูมีบทบาทสําคัญในการ
กอตั้งหองปฏิบัติการรวมของโรงพยาบาลและไดดําเนิน
การใหมีหองปฏิบัติการ วัดการ แข็งตัว ของ เลือดขึ้นใน
ระหวางพ.ศ. 2520-2521ดวย
สําหรับสาขาวิชาโลหิตวิทยาภาควิชาอายุรศาสตร
คณะแพทยศาสตรศิรริ าชพยาบาลนัน้ ผูเ ขียน*ไดเริม่
ปฏิบตั งาน
ิ เมือ่ ปลายพ.ศ. 2512และเปดหองปฏิบตั การ
ิ
ตรวจวัดการแข็งตัวของเลือดไดมีผูร วมงาน1คนคือ
นาง สาว สมร ตุ ม เลี้ ย ง จบ จาก โรงเรียน พนักงาน
วิทยาศาสตรการแพทยปจจุบันยังปฏิบัติงานอยูใน
ขณะนัน้ ความคลองตัวมีไมมากงบประมาณมีจํากัดจึง
ตองพยายามเตรียมน้ํายาเองไดชวยกันเตรียมน้ํายา
thromboplastinจากhumanbrainซึ่งไดรับความ
รวมมืออยางดีมากจากอาจารยภาควิชาพยาธิวิทยาทํา
การ ตรวจ วัด prothormbin time รวม กับ การ นับ
plateletโดยphasecontrastmicroscopeตอมา
สามารถสัง่ ซือ้ thrombinและfibrinogenไดไดเพิม่
การตรวจวัดโดยเฉพาะprothrombinconsumption
testซึ่งสามารถวินิจฉัยชนิดของโรคhemophiliaA
และBไดและสามารถตรวจclottinginhibitorไดดวย
และสามารถทําeuglobulinlysistimeเพือ่ วัดfibrinolyticactivityไดในเวลาเดียวกันอาจารยแพทยหญิง

*ไดไปรับการฝกอบรมกับProfessorKurtNvonKaulla,UniversityofColoradoMedicalCenter,Denver, Colorado,U.S.A.ระหวาง
ปพ.ศ.2508-2512
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สุภาณนครและอาจารยนายแพทยประเวศวะสีได
สั่งซื้อthromboelastogramโดยสั่งซื้อโดยตรง จาก
ประเทศ เยอรมัน ทําใหการ ตรวจ วัดนั้นกาวหนาและ
ทันสมัยพอควรแตเนือ่ งจากกระแสไฟฟาของบานเราไม
สม่ําเสมอใชอยูไมนานนักมอรเตอรสําหรับหมุนฟลม
เสียดูไดแตลักษณะการแข็งตัวของเลือดจากจอเครือ่ ง
แตไมอาจrecordภาพไวไดและสุดทายเครือ่ งก็เสียไป
ทัง้ หมดทําใหไดบทเรียนสําคัญวาเครือ่ งมือทีต่ องการ
technologyในระดับหนึง่ นัน้ ควรซือ้ ผานทางเอเยนต
จะเกิดการรับผิดชอบในการดูแลเครือ่ งในระยะยาวดวย
ปจจุบนั การมีหองปฏิบตั การ
ิ สําหรับตรวจวัดการแข็ง
ตัวของเลือดนัน้ เปนทียอม
่ รับกันทัว่ ไปวาเปนเรือ่ งสําคัญ
จําเปนตองมีดังนั้นสมาคมโลหิตวิทยาแหงประเทศ
ไทย3(คณะกรรมการสมาคมฯและมีแพทยหญิงภัทรพร
อิศรางกูรณอยุธยาเปนแกนสําคัญ)รวมกับกระทรวง
ธารณสุขไดผลักดันใหมีการตัง้ หองปฏิบตั การ
ิ นีเข้ าไปใน
แผนพัฒนาแหงชาติฉบับที่ 5ในพ.ศ. 2528ซึง่ ระบุไว
วาโรงพยาบาลชุมชนตองทําVCTไดและประมาณ
ปริมาณเกร็ดเลือดจากสเมียรเลือดไดสวนโรงพยาบาล
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ศูนยและโรงพยาบาลทัว่ ไปสามารถตรวจวัดเพิม่ ขึน้ คือ
ตรวจวัดPTTPTไดดวย
ความเปนมาของปญหาและการศึกษาคนควาโรค
เลือดออกผิดปกติ(BleedingDisorders)ของโลหิต
แพทยไทย
ปญหาเลือดออกผิดปกติสําหรับผูเรี ยนแพทยจบกอน
พ.ศ. 2505-2506จะคุน เคยกับภาวะเกร็ดเลือดต่าํ จาก
โรคไขเลือดออก acuteleukemiaและ aplastic
anemiaสองโรคหลังก็ดูคลายจะพบไมบอยเชนใน
ปจจุบนั นอกจากนีคื้ อโรคhemorrhagicdiseaseof
thenewbornสําหรับโรคhemophiliaแทบไมไดมี
การพูดถึงอาจารยจะบอกวาในคนไทยคงจะพบนอย
อยางไร ก็ ตาม ผูเขียน ได มี โอกาส อาน สมุด บันทึก ของ
อาจารยแพทยหญิงสุภาณนคร(ศาสตราจารยเกียรติ
คุณ แพทยหญิงคุณสุภาณนคร)เลมพ.ศ. 2490
อาจารยไดบันทึกชือ่ ผูป ว ยไว5รายวาเปนโรคhemophiliaซึง่ เปนลายมือของอาจารยจดชือ่ ผูป ว ยไว (รู ป ที่
1)ในปจจุบนั ไดทราบกันแลววาโรคหรือภาวะเลือดออก
ผิดปกติมีสาเหตุหลายประการฉะนั้นการเขียนประวัติ

รูปที่ 1 ลายมือจดบันทึกผูป ว ย hemophilia ของศาสตราจารยเกียรติคณ
ุ แพทยหญิง คุณสุภา ณ นคร
วารสารโลหิตวิทยาและเวชศาสตรบริการโลหิต ปที่ 11 ฉบับที่ 4 ตุลาคม-ธันวาคม 2544
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ครัง้ นีจึ้ งจะจํากัดเฉพาะบางโรคทีโลหิ
่ ตแพทยรุน อาวุโสมี
บทบาทเขาไปเกีย่ วของเทานัน้
HemophiliaAและB:ตัง้ แตพ.ศ.2505-2506
เปนตนมาเนื่องจากเราไดมีแพทยหลายทานผานการ
เรียนหรืออบรมกลับจากสหรัฐอเมริกาสามารถใหการ
วินจิ ฉัยชนิดของโรคhemophiliaวาเปนชนิดAและ
Bไดปรากฏวาไดพบโรคhemophiliaทัง้ 2ชนิดได
ไมนอยจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณโรงพยาบาลศิรริ าช
และโรงพยาบาลเด็กโดย แพทยหญิง ชุลี มิตร กูล
แพทย หญิง ภัทร พร พร รณเชษฐ และ แพทยหญิง
จันทรา วิชติ พันธุตามลําดับระหวางพ.ศ. 2506ถึง
พ.ศ. 2513แพทยหญิงภัทรพรไดพบผูป ว ยhemophilia
มากกวา100รายสวนแพทยหญิงจันทราก็ไดพบผูป ว ย
ไมนอยกวา50รายแพทยหญิงภัทรพร4ยังไดทําการ
surveyดูprevalenceของโรคhemophiliaในคน
ไทยไดพบความชุกประมาณ1คนตอประชากร20,000

คนและอาจารยไดรวมกับแพทยหญิงพงษจันทรหัตถี
รัตน5ริเริม่ นําวิธกี ารใหผูป ว ยทําการรักษาตนเองทีบ่ าน
คือhometherapyสําหรับผูป ว ยhemophiliasดวย
สําหรับสาขาวิชาโลหิตวิทยาภาควิชาอายุรศาสตร
คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาลไดพบผูปวยhemophiliaใหมรวมกับรับยายจากภาควิชากุมารเวชศาสตร
คือจากแพทยหญิงจุฬารัตนจนประมาณพ.ศ. 2530
พบมีผูป ว ยจํานวนเกิน150รายผูป ว ยเหลานี้มีอาการ
เลือดออกทีพบ
่ บอยคือเลือดออกในกลามเนือ้ iliopsoas
และในขอเขาและเมือ่ ผูป ว ยอายุเกิน15ปอาการเลือด
ออกจะนอยลงมากไดทําการศึกษาใหการรักษาผูป ว ยที่
มีอาการเลือดออกในสมองรวมกับสาขาวิชาประสาทวิทยา
ภาควิชาอายุรศาสตรไดรบั ผลดีมากโดยไมตองผาตัด6
และไดพบ pseudotumorในผูป ว ยเปนจํานวนถึง8ราย
(รูปที่ 2-7) นายแพทยจอมจักรจันทรสกุล7(ศาสตรา
จารย ภาควิชาศัลยศาสตร)ไดมีบทบาทสําคัญมากในการ

3

4

2
5
6

7

รูปที่ 2-3 ไดรบั ความเอือ้ เฟอ จาก
นายแพทยธรี ยุทธ วรรณกูล
แพทยประจําบาน ประสาทศัลยศาสตร
คณะแพทยศาสตร ศิรริ าชพยาบาล
พ.ศ. 2524 ปจจุบนั ประจํา ณ
โรงพยาบาลหาดใหญ จ.สงขลา
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8

รั ก ษา ผู ป ว ย โดย ได คิ ด
ดัดแปลงวิธผี าตัดแบบใหม
9
10
ดวยตัวเองทําการผาตัด
เอาpseudotumorออกโดยไมตองamputateแขน
ขาสวนที่เปนดังที่มีรายงานในวารสารตางประเทศและ
การติดตามผูป ว ยระยะยาวเกิน20ปไมพบเปนซ้าํ เลย
ทันตแพทยหญิงพูนสุข ปรีชาพานิช8เปนผูมี บทบาท
สําคัญในดานทันตกรรมโดยเปนผูริ เริม่ ทําsplintหรือ
stentสําหรับหามเลือดเฉพาะทีหลั
่ งการถอนฟน(การทํา
splintนั้นไดรับทราบวิธีการจากทันตแพทยหญิงเจือ
จันทรคงศักดิ์ซึ่งไดไป ดูงานมาจากประเทศ ญี่ปุน)
ในพ.ศ. 2522 ( รูป ที่ 8-10) ชวย ให การ หาม เลือด มี
ประสิทธิภาพ มาก และ ลด ปริมาณ replacement 
therapyลดนอยลงดวยและปจจุบันการใชsplint
สําหรับการหามเลือดเฉพาะที่หลังการถอนฟนไดนิยม
กระทํากันทัว่ ไปในดานการฝกอาชีพไดพยายามกระทํา
ในผูปวยหลายรายแตที่ประสบความสําเร็จดีมาก1
รายฝกเปนชางตัดผมผูป ว ยยึดเปนอาชีพมีฐานะดี
ความรูเกี่ยวกับโรคhemophiliaไดกาวหนาไปถึง
ระดับgeneปจจุบนั ทราบแลววาmoleculardefect
ในผูปวยมีไดหลายแบบในพ.ศ. 2536 แพทยหญิง
จุฬารัตนมหาสันทนะและคณะ9ไดทําการศึกษาใน
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ระดับgeneเพือ่ หาวาhemophiliaใน
คนไทยนั้นมีmoleculardefectเปน
แบบ ใด และ ตอมา ใน พ.ศ. 2539
อาจารยรวมกับคณะ9ไดศึกษาวิธีการ
และสามารถตรวจหาcarrierของโรค
hemophiliaไดแมนยําโดยวิธีDNA
Linkage อัน จะ ยัง ประโยชน คือ จะ
ทราบไดแนชัดวาผูใด
 เปนcarrierเพือ่
การ counselling ลด ความ เสี่ยง ใน
โอกาสการมีบุตรเปนโรคhemophilia
ใหมีประสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้ ตอไป
โรค acquired prothrombin
complex deficiency  (APCD) หรือ vitamin K
deficiencyininfants:ภาวะเลือดออกผิดปกติในเด็ก
นอก จาก โรค  hemorrhagic  disease of the
newbornแลวในประเทศไทยเรายังพบภาวะเลือดออก
โดยไมทราบวาเกิดจากสาเหตุใดในเด็กอายุ2-6เดือน
แรกคือปรากฏปญหาเลือดออกตามผิวหนังในทางเดิน
อาหารและที่สําคัญคือพบเลือดออกในสมองคอนขาง
บ อ ย เด็ ก มั ก ถึ ง แก ก รรม หรื อ มี สมอง พิ ก าร ถาวร
แพทยหญิงภัทรพรพรรณเชษฐ10, 12ไดทําการศึกษาได
คําตอบวาเด็กเหลานีขาด
้ prothrombincomplexและ
พบวาเด็กทีเป
่ นโรคนีส้ วนใหญกินนมแมและแมมีประวัติ
กินยาดองเหลาและมักเกิดในครอบครัวทีเศรษฐฐานะ
่
ไม
ดีอาจารยไดตัง้ ชือ่ โรคนีว้ าacquiredprothrombin
complexdeficiency-APCD
อาจารยไดนําผลงานนีไป
้ เผยแพรในการประชุมXI
CongressofTheInternationalSocietyofHematology  ที่ เมือง ซิดนีย ประเทศ ออสเตรเลีย ใน พ.ศ.
2509(ค.ศ.1966)พบวาโรคนี้พบจากประเทศอื่นใน
SoutheastAsiaดวยปจจุบนั คือภาวะการขาดvitamin  K ใน เด็ ก ทารก เนื่ อ ง จาก ป ญ หา นี้ เป น ป ญ หา
สาธารณสุขของชาติอาจารยไดกระทําการศึกษาอยางตอ
เนือ่ งพรอมทัง้ ไดเนนถึงความสําคัญในการปองกันการเกิด

วารสารโลหิตวิทยาและเวชศาสตรบริการโลหิต ปที่ 11 ฉบับที่ 4 ตุลาคม-ธันวาคม 2544
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โรคความพยายามอยางมุง มัน่ เพือ่ ประโยชนของผูป ว ย
อยูนาน
 ถึง25ปในทีสุ่ ดแรงผลักดันของอาจารยไดรบั
การยอมรับในระดับชาติใหอยูในแผนพัฒนาแหงชาติ
ฉบับที่ 6จึงไดเกิดการปฏิบตั ิ supplementvitamin
Kใหเด็กเกิดใหมทุกคนเพือ่ ปองกันโรคAPCD3จน
ในปจจุบนั นี้พบโรคนี้นอยมากแลว
โรคacquiredplateletfunctiondefectwith
eosinophilia(APDE):มีโรคเลือดออกผิดปกติทีพบ
่
ในเด็กโตรวมทัง้ เกิดไดในผูใ หญเดิมเรียกรวมๆวา“allergicvascularpurpura”ผูป ว ยมีecchymosisตาม
ตัวเลือดกําเดาออกมีeosinophiliaพบมากในเด็กวัย
4-8ปในผูใ หญก็พบไดเคยพบอายุมากคือ50-60ป
แพทยหญิงชุลี มิตรกูล13 นายแพทยวินยั สุวตั ถี14ได
ศึกษาวิเคราะหพบวามีความผิดปกติในหนาที่ของเกร็ด
เลือดคือมีbleedingtimeยาวนานclotretraction
ปกติplateletaggregationตอADPthrombin
collagenristocetinผิดปกติในเวลาใกลเคียงกัน
แพทยหญิงภัทรพร3ไดใหขอสังเกตวาโรคAPDEนีอาจ
้
ทําการวินิจฉัยแรกเริ่มไดจากการดูลักษณะเกร็ดเลือด
จากสเมียรเลือด คือ เกร็ด เลือด จะ ติด สี จาง และ มี
granule น อ ย พบ ว า โรค นี้ จะ หาย ได เอง ใน เวลา
ประมาณ6เดือน
ViperSnakeBite:ประเทศไทยเราอยูแถบเขต
รอนมีงูชุกชุมพบมากถึงประมาณ176ชนิดและเปน
งูพิษราว83ชนิดแตนับวาโชคดีอยางยิง่ ทีงู่ ทีมี่ พิษราย
แรงจริงๆทีทํ่ าใหผูถู กกัดมีอาการผิดปกติรุนแรงหรือมี
อันตรายถึงชีวติ นัน้ ประมาณ7ชนิดคือกลุม งูทะเลงู
จงอางงูเหางูสามเหลี่ยมงูทับสมิงคลา งูแมวเซา
งูกะปะและงูเขียวหางไหมงูสามชนิดหลังนีเป
้ นทีทราบ
่
กันวาเปนงูพิษตอโลหิตรวมเรียกวา“VIPER”ซึ่งพบ
ชุกชุมทัว่ ประเทศรวมทัง้ ในกรุงเทพมหานคร
ความพยายามทําเซรุม แกพิษงูนัน้ เริม่ แตพ.ศ. 2466
โดยนายแพทยโรแบรต(จพสท6:39-45,2466)เขียน
เรือ่ งการรีดพิษงูของสถานเสาวภาเพือ่ ทําเซรุม แกพิษงูเหา

งูสามเหลี่ยมและงูแมวเซา หลวงจรัญโรควิจารณ
และ สนิทแข็งรักษสัตวไดรายงานเรือ่ งงูพิษในประเทศ
สยามในพ.ศ. 2471(จพสท11:74-91,2471)บรรยาย
ลักษณะของงูชนิดตางๆและวิธรัี กษาสําหรับคนทีถู่ กงู
พิษกัดแลวเลือดไหลไมหยุดแนะใหฉีดadrenaline
calciumsaltโลหิตมาและบรรยายถึงวิธกี ารใหเซรุม 
และยังไดมีผูกล
 าวถึงรากไมรวมกับสุรารักษางูกัดดวยใน
พ.ศ. 2500 นายแพทย โสภณ ตั ณ ฑนั น ท 15 จาก
จังหวัดชุมพรไดรายงานผูป ว ยถูกงูกัดจํานวน14ราย
10รายเปนงูกะปะกัดพบวา5รายมีอาการเลือดออกทัว่
ไปถึงแกกรรม2รายจากภาวะแทรกซอนทีแผล
่ งูกัดคือ
เปนบาดทะยักและgasgangrene ในบทความนี้ได
ทบทวนเรื่องราวของงูกะปะไวอยางละเอียด ในพ.ศ.
2503 นายแพทยบุญเลี้ยงตามไทและคณะและ
นายแพทยมุนีแกวปลั่ง16ไดรายงานเรื่องงูกัดและ
รายงานการวิเคราะหผูป ว ยทีถู่ กงูกัดในระยะเวลา3ป
คือระหวางพ.ศ. 2498-2500พบผูป ว ย148รายถูกกัด
โดยงูพิษตอโลหิตถึง119คนและมีผลการตรวจทาง
หองปฏิบตั การ
ิ ของผูป ว ยดวยคือพบVCTยาวนาน
เกร็ดเลือดต่าํ และbleedingtimeยาวนานถึงเกิน60
เปอรเซ็นตของผูป ว ยนาจะเปนรายงานแรกทีมี่ การตรวจ
ทางหองปฏิบัติการในผูปวยงูกัดการทบทวนที่จะกลาว
ตอไปจะจํากัดเฉพาะผลงานของโลหิตแพทยรุน อาวุโสผู
มีบทบาทในการศึกษาคนควาเรือ่ งนี้
การศึกษาการเปลีย่ นเปลงของเลือดรวมทัง้ อาการทาง
คลินิกของผูปวยคนไทยที่ถูกงูพิษตอโลหิตกัด แพทย
หญิงชุลี มิตรกูล17, 18เปนผูมี บทบาทสําคัญเปนคนแรก
ที่ไดศึกษาการเปลี่ยนของเลือดในผูปวยเด็กไทยที่ถูกงู
เขียวหางไหมกัดจํานวน72รายอายุ1.5-14ป29
รายทราบชัดเจนวางูเขียวหางไหมกัดมีอาการเลือดออก
ทัว่ ไป(systemicbleeding)25ราย(30.5เปอรเซ็นต)
พบafibrinogenemicหรือhypofibrinogemia 65.2
เปอรเซ็นตและพบเกร็ดเลือดต่าํ ถึง68.3เปอรเซ็นต
รวม ทั้ง ได ศึกษา วิเคราะห อาการ ทาง คลินิก ของ ผูปวย
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ดวยผูเ ขียน19, 20ไดศึกษาการเปลีย่ นแปลงของเลือดใน
ผูป ว ยถูกงูเขียวหางไหมกัดและไดพิสจู นใหเห็นวาพิษ
งูจะคงอยูใน
 เลือดผูป ว ยไดนาน3-12วันความจริงขอ
นี้สามารถตรวจวัดโดยวิธีงายๆคือทําVCTถาพบคา
ยาวนานหรือพบเลือดไมแข็งตัวแสดงวายังมีพิษงูอยูใน

กระแสเลือดผูปวยสามารถใชVCT ตรวจสอบเพื่อ
พิจารณาใหantivenomและหยุดใหantivenomเมือ่ 
VCTปกติ นายแพทยสืบสันตมหาสันทนะ21, 22ได
ศึกษาวิเคราะหผูป ว ยผูใ หญถูกงูเขียวหางไหมกัดจํานวน
18รายอาการทางคลินิกพบปญหาเลือดออกมากผิด
ปกติ5รายมีhypofibrinogemia17รายและเกร็ด
เลือดต่าํ ถึง16รายเปนการยืนยันความผิดปกติที่เกิด
จากงูเขียงหางไหมกัด
สําหรับ งู กะปะ นั้น โลหิต แพทย จาก โรงพยาบาล
มหาราชนครเชียงใหมไดศึกษางูในบริเวณนัน้ ชาวบาน
เรียกวางูตึงหรืองูงาวซึ่งพบวาคืองูกะปะผูทําการ
ศึกษาคือ นายแพทยปญ
 จะกุลพงษและคณะ23พบวา
พิษงูทําใหเกิดภาวะhypofibrinogenemiaและนาย
แพทยนิเวศนนันทจิตและคณะ24ไดศึกษาวิเคราะห
ทาง คลินิกถึงปญหางูกัดของโรงพยาบาลมหาราชนคร
เชียงใหมพบวาเปนงูกะปะกัดถึง47รายจาก149ราย
(ไมทราบชนิดของงู49ราย)
สําหรับงูแมวเซานัน้ นายแพทยจุลกาญจนเจตนี25,26
จากโรงพยาบาลเจาพระยาอภัยภูเบศรปราจีนบุรี ไดรวม
วิเคราะหผูป ว ยและศึกษากับโลหิตแพทยจากโรงพยาบาล
ศิรริ าชและโรงพยาบาลจุฬาลงกรณทําใหทราบอาการ
ทางคลินิกการเปลี่ยนแปลงของเลือดและการบําบัด
รักษาทีได
่ ผลดีตอผูป ว ยกลาวคือจากจํานวนผูป ว ย66
รายที่มารับการรักษาพบมีปญหาเลือดออก21ราย
(33.3%)เลือดไมแข็งตัวเปนลิม่ เลือด41ราย(61.2%)
การตรวจนับเกร็ดเลือดไดกระทําในผูป ว ย10รายพบ
อยูในเกณฑปกติ 3รายมีปญหาเรื่องไตวายเนื่องจาก
ผูปวยมารับการรักษาชามากพบวาผูปวยที่มารับการ
รักษาเร็วไดรับantivenomอยางทันทวงทีไดรับผลดี
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จากการรักษาทุกราย
ดังทีได
่ กลาวมาแลวปญหางูพิษกัดเปนปญหาทองที่
ของประเทศไทยการศึกษาคนควาก็ยอมยังประโยชนให
แกพวกเราคนไทยดวยกันทําใหไดทราบพยาธิวิทยาของ
โรคนํามาซึง่ การรักษาผูป ว ยทีได
่ ผลดีมีประสิทธิภาพมาก
ยิง่ ขึน้ และจะเห็นไดวาviperbiteนัน้ ปญหาทีสํ่ าคัญ
คือfibrinogenต่ํามากทําใหเลือดไมแข็งตัวเปนลิ่ม
เลือดตรวจวัดโดยทําVCTซึง่ เปนประโยชนทางคลินกิ
อยางยิง่ การตรวจVCTในผูป ว ยงูพิษตอโลหิตกัดชวย
ตัดสินการใหantivenomไดดังกลาวแลวขางตน
การทําbloodcomponent:การใหเลือดของเรา
แตเดิมนั้นแพทยผูใหจะตองดําเนินการเองตั้งแตเจาะ
เลือดผูปวยไปหาหมูเลือดทําการmatchเลือดซึ่ง
โรงพยาบาลจะมีตูเ ย็นเก็บไวมีเพียงเจาหนาทีคอย
่ ดูแล
เมือ่ ไดเลือดยูนติ ทีต่ องการจึงนําไปใหผูป ว ยปญหาของ
incompatiblebloodtransfusionหรือสวนหนึ่งคือ
missed-matchtransfusionจึงพบไดไมนอยเกิดผล
แทรกซอนจนบางครัง้ ผูป ว ยเปนอันตรายถึงแกชีวติ จน
มีคนพูดวาการใหเลือดอันตรายกวาการผาตัดไสติง่ มาก
เลือดทีให
่ ผูป ว ยก็เปนwholebloodอยางเดียวไมวาจะ
เปนกรณีใดคือซีดมากเลือดออกในทางเดินอาหาร
ประจํา เดือน มาก อุบัติเหตุ ตางๆ การ ผา ตัด หรือ แม
ผูป ว ยทีมี่ ปญหาเลือดออกผิดปกติเชนเกร็ดเลือดต่าํ 
หรือเลือดแข็งตัวชาซึง่ ในกรณีหลังนีจะ
้ พยายามใหเลือด
ที่เจาะใหมๆภายใน24ชั่วโมงเรียกfreshwhole
bloodชวงทีผู่ เ ขียนยังเปนนักศึกษาในชัน้ คลินกิ (พ.ศ.
2503-2505)จําไดวามีfibrinogenมาใหผูป ว ยทีมี่ ภาวะ
แทรกซอนทางสูตกิ รรมแลวภาวะเลือดออกทางสูตกิ รรม
นั้นนากลัวมากไมไดออกทางvaginaเหมือนน้ําไหล
เพียงอยางเดียวรอยเจาะเลือดหรือแผลเล็กนอยก็มี
เลือดออกไหลซึมตลอดเวลาและดูราวกับวาเลือดจะไหล
ซึม ออก จาก ผิว หนัง ผูปวย ได ดวย ผูปวย ขาว ซีด เปน
กระดาษแมเรงใหเลือดแมจะใหfibrinogenบางครัง้
เลือดก็ยังไมยอมหยุดตองทําhysterectomyเพือ่ ขจัด
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ตําแหนงเลือดออกเพือ่ หามเลือดอยางไรก็ตามไมไดผล
ในผูปวยทุกรายยังความเสียใจทุกขใจทั้งดานผูปวย
ญาติและแพทยผูรั กษาทางศัลยกรรมก็เชนเดียวดังคํา
บรรยายของนายแพทยสพุ รเกิดสวางและนายแพทย
เกษมลิ่มวงศ(จพสท47: กันยายน2507)ดังกลาว
แลวขางตนอยางไรก็ตามในชวงเวลานัน้ ก็นับวาเปนการ
รักษาทีดี่ ทีสุ่ ดแลว
แพทยหญิงทัศนยานีจันทนยิง่ ยง(ศาสตราจารย)
เปนแพทยคนแรกทีได
่ เขาปฏิบตั งาน
ิ ประจําธนาคารเลือด
ของ โรงพยาบาล โดย ตรง คือ โรงพยาบาล ศิริราช
(นายแพทยเฉลิมบูรณะนนทแพทยหญิงสมหมาย
ศรีงามเปนแพทยประจําสภากาชาดไทย)ดวยความ
สนับสนุนของ ศาสตราจารย นายแพทยกษาณ จาติ
กวณิช อาจารยไดรบั ทุนสนับสนุนจากChinaMedical
Boardใหไปศึกษาทางดานธนาคารเลือดในพ.ศ. 2505
เปนเวลา1ปเปนผลใหการธนาคารเลือดไดพัฒนายัง
ประโยชนแกผูป ว ยเปนอยางยิง่ ในพ.ศ. 2508สามารถ

ทํ า การ แยก เลื อ ด ได  blood
compomentตางๆไดคือเกร็ดเลือด
เขมขน ทําพลาสมาแข็ง (FFP) เม็ด
เลือดแดงเขมขน (PRC) ได อาจารย
ภัทรพร3เลาวาอาจารยไดเตรียมทํา
เกร็ดเลือดเขมขน รักษาผูปวยไขเลือด
ออกเปนครั้งแรกในประเทศไทยหรือ
อาจเปนครั้งแรกของโลก(ประเทศโลก
ตะวันตกไมมีโรคไขเลือดออก)ผูป ว ย
ไดรับผลดีมากนับเปนการใหการรักษา
ผูปวย เลือด ออก ผิด ปกติ ที่ แกไข ตรง
ประเด็นคือเกร็ดเลือดต่าํ ใหเกร็ดเลือด
เขมขนไปทดแทนในพ.ศ.2510สามารถ
เตรียมcryoprecipitateไดเปนการเปดศักราชใหมของ
การรักษาโรคhemophiliaAทีมี่ ประสิทธิภาพยิง่ ทําให
นายแพทยนุกลู ปริญญานุสรณภาควิชาศัลยศาสตร
คณะแพทยศาสตรศิรริ าชพยาบาลและทีมงานสามารถทํา
การ ผา ตัด ทํา ศัลยกรรม ตก แตง ปาก แหวง ให ผูปวย
severehemophiliaAอายุ17ปของสาขาวิชาโลหิต
วิทยาภาควิชาอายุรศาสตรคณะแพทยศาสตรศิริราช
พยาบาลเมือ่ วันที่ 18มีนาคม2517 การผาตัดครัง้ นีเป
้ น
การ ผา ตัด ผูปวย โรค hemophilia เปน ครั้ง แรก ใน
ประเทศไทยและผลการผาตัดนั้นดีมากตัดไหมไดใน
วั น ที่  26 มี น าคม 2517 ( ดั ง รู ป ที่  11-14)  ใช 
cryoprecipitateทัง้ หมด160ยูนติ ผูป ว ยจําเปนตอง
รับการผาตัดเนือ่ งจากไปโรงเรียนมีเพือ่ นลอเลียนเรือ่ งปาก
แหวงจึงมีเรือ่ งตองชกตอยกับเพือ่ นบอยครัง้ และมีเลือด
ออกตองมารับการรักษา
ในปจจุบนั การเตรียมbloodcomponentสามารถ
ทําไดในโรงพยาบาลทีมี่ ธนาคารเลือดเกือบทัว่ ไปนับวา
โลหิตแพทยของเราไดมีสวนสําคัญในการพัฒนาการรักษา
ภาวะเลือดออกผิดปกติใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นได
ทัดเทียมกับประเทศ ที่พัฒนาแลว นับเปนความภาค
ภูมใิ จของโลหิตแพทยไทยทุกคน
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ความเปนมาและการศึกษาคนควาดานvenous
thromboembolismในประเทศไทย
เปน ที่ ทราบ กัน มา นาน แลว วา ภาวะ deep vein
thrombosis(DVT)และvenousthromboembolism
(VTE)พบนอยในคนไทย(อาจรวมคนตะวันออกชาติอืน่
ดวยโดยเฉพาะประเทศแถบเอเซียตะวันออกเฉียงใต)
ผูเ ขียนเขาเปนนักศึกษาแพทยระหวางพ.ศ. 2501-2505
ไมมีบทเรียนเรื่องนี้ในชั้นเรียนแตในเวลานั้นไดมีการ
รักษาผูป ว ยmyocardialinfarctionดวยยาเฮปารินฉีด
เขาเสนเลือดดําและมีผูปวยกินยาคูมาดินการเกิด
DVTและVTEหลังการผาตัดใหญการตัง้ ครรภการ
คลอดไมมีกลาวถึงแมในปจจุบนั ไดมีการกลาวถึงบาง
แลวแตยังมีความเห็นกันวาภาวะVTEหลังการผาตัด
ยังไมเปนปญหาทีต่ องใหการรักษาปองกัน
จากเอกสารทางการแพทยภาวะVTEในคนไทยที่
คนไดในวารสารคือพ.ศ. 2499 นาวาอากาศเอก นาย
แพทยตระกูลถาวรเวช27รายงานผูป ว ย49รายอายุ
40-60ปไดรบั การวินจิ ฉัยวาเปนpostthromboticsyndrome และไดผาตัดผูกsuperficialfemoralและ
long และ short saphenous veins ผู ป ว ย มา
โรงพยาบาลเพราะแผลเรือ้ รังขาบวมvaricosevein
และphlebitisจะเห็นวาคนไทยก็เกิดภาวะDVTไม
นอยเปนไปไดวาผูป ว ยอาจไมไดมารับการรักษาเนือ่ งจาก
ภาวะDVTสามารถทุเลาเองไดแลวจึงมารับการรักษา
ในอีกหลายปตอมาเรือ่ งpostthromboticsyndrome
หรือchronicvenousinsufficiencysyndrome
ประดิษฐ ตัณสุรตั น28 ในพ.ศ. 2507ไดรายงานผูป ว ย
1รายเปนsuperficialthrombophlebitisที่พบได
นอยมากคือMandor’sdiseaseเปน“subacute
subcutaneoustrunculitisoftheanterolateral
thoracicwall”ถาเปนในผูห ญิงจะดูคลายมะเร็งของเตา
นมผูป ว ยเปนหญิงอายุ43ปเจ็บบริเวณนมซายคลํา
ไดเปนลําแข็งๆขรุขระขนาด3-4มม.บริเวณ2ขางของ
หัวนม(nipple) ลําแข็งนีเคลื
้ อ่ นไหวไดบางยกแขนซาย
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ขึ้นจะดึงใหหนังนมเกิดเปนรอยบุมตามเสนแข็งคลาย
มะเร็งทีลาม
่ ไปตามหลอดเลือดหรือหลอดน้าํ เหลืองได
ยาปฏิชวี นะอาการไมทุเลาอาการตางๆไดคอยๆทุเลา
หลัง7สัปดาหและเขาสูภาวะ
 ปรกติหลัง11สัปดาหของ
โรคผูป ว ยปฏิเสธการตัดชิน้ เนือ้ (biopsy) ตรวจจึงไม
ไดรบั การยืนยันการวินจิ ฉัยโรคจากการเปลีย่ นแปลงทาง
พยาธิวิทยา ชั้นแยมบุญเรือง29ไดรายงานผูปวย1
รายในพ.ศ. 2509 เปนชาวนาไทยอายุ60ปขาซาย
บวมๆยุบๆราว1เดือนการวินจิ ฉัยครัง้ แรกนึกถึงโรค
เทา ชาง แต ไม พบ ตัวฟลาเรีย ใน วันที่ 22 หลัง อยู
โรงพยาบาลเกิดอาการเจ็บหนาอกซายอยางรุนแรงหอบ
เหนื่อยหายใจ40ครั้งตอนาทีฟงไดยินเสียงปรัวะ
เปรียะทีปอด
่ กลีบลางซายและพบเอ็กซเรยปอดผิดปกติ
ในตําแหนงเดียวกันECGปกติไดรับการวินิจฉัยวา
เปนอินฟารคของปอดซายไดใหการรักษาโดยฉีดยาเฮปา
รินเขาหลอดเลือดดํา2ครั้งขนาดยา10,000และ
5,000ยูนติ ตามลําดับแลวรับประทานยาคูมาดินหลัง
การรักษา3วันอาการหอบเหนือ่ ยทุเลาขาซายยุบบวม
กลับบานไดหลังอยูโรงพยาบาล

50วันผูป ว ยรายนีอาจ
้
นับวาเปนรายแรกทีเกิ
่ ดDVTและVTEคอนขางชัดเจน
ทีได
่ รบั การรายงานไวในประเทศไทยบัญญัติ ปรัชญา
นนทและคณะ30ในพ.ศ. 2515รายงานผูปวยเกิด
ภาวะทรอมโบเอมโบลิสมของหลอดเลือดพัลโมนารี4
รายซึ่งการวินิจฉัยโรคไดยืนยันจากการทําพัลโมนารี
แองจิโอแกรมและผูปวย1รายมีอาการแสดงของ
DVTรวมดวยทุกรายอาการทุเลาหลังการรักษา
เมือ่ ผูเ ขียน31ศึกษาอยูที สหรั
่ ฐอเมริกา ProfessorK
N vonKaullaอาจารยของผูเ ขียนไดถามถึงภาวะVTE
ในคนไทยไดเรียนทานวายังไมเคยเห็นผูปวยDVT
และไดทราบวาในประเทศไทยพบนอยมากจึงตัง้ ใจไววา
เมือ่ กลับเมืองไทยตองพยายามวินจิ ฉัยภาวะDVTใหได
เมื่อกลับมาปฏิบัติงานปลายพ.ศ. 2512คอนขาง
ประหลาดใจทีได
่ พบวาDVTในบานเราพบไดไมยากเลย
โชคดีอยางยิง่ ทีนาย
่ แพทยนราแววศร(ศาสตราจารย)
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และนายแพทยสาโรชวรรณพฤกษ(ศาสตราจารย)
ภาควิชารังสีวิทยาเพิ่งกลับจากตางประเทศในเวลานั้น
พอดีสามารถทําascendingvenographyไดและ
อาจารยทัง้ สองสนใจภาวะนีด้ วยระหวางเดือนมกราคม
2514ถึงเดือนสิงหาคม2515พบผูปวยDVTที่ได
ยืนยันการวินิจฉัยดวยการตรวจvenogramถึง31
รายและพบsuperficialthrombophlebitisอีก4
รายไดนําขอมูลทีได
่ ไปเสนอในการประชุมวิชาการประจํา
ปของสมาคมแพทยแหงประเทศไทยที่อําเภอหัวหิน
จังหวัดประจวบคีรีขันธในวันที่15ธันวาคม2515
ดวยผูป ว ยDVT31รายนัน้ เปนโรคsolidtumors
10รายซึ่ง5รายเปนมะเร็งของตับไมพบpostoperativeDVTและการรวบรวมผูป ว ยถึงป2533มี
จํานวนผูป ว ยทัง้ หมด98รายอายุ14-85ปเปนชาย
54รายหญิง44รายเปนmesentericveinthrombosis2รายเปนหญิงอายุ31ปและชายอายุ32ป
ปวดทองรุนแรงและไดรบั การผาตัดที่นาสนใจคือพบ
venousgangrene(phlegmasiaceruleadolens)
ถึง11รายซึง่ รวมกับmalignancies8รายเปนทีขา
่
9รายทีแขน
่ 1รายสวนผูป ว ยDVT85รายเปนที่
ขา 83 ราย ที่ แขน 2 ราย และ พบ ผูปวย DVT มี
chronicdisseminatedintravascularcoagulation
รวม1รายเปนชายอายุ66ปมีอาการแสดงของDVT
ชัดเจนพรอมทัง้ มีปญหาเลือดออกพบecchymosis
ทีมื่ อซายและตนขาขวาเกร็ดเลือด70,000ตัว/ลบ.มม.
พบมีhypofibrinogenemiafibrinogenกลับสูปกติ

หลังการรักษาประมาณ2สัปดาหผูปวยเกิดstatic
ulcerในเวลา1เดือนตอมาแมไดรบั การผาตัดแผลไม
หาย สนิท เลย เปน แรม ป และ ผูปวย ถึงแกกรรม จาก
dissectinganeurysm
การศึกษาอุบตั ิการณการเกิดDVTในคนไทย:
ภุมราตาละลักษมณ32ไดวิเคราะหรายงานผูปวย
ของ โรงพยาบาล ศิ ริ ร าช ระหว า ง ค.ศ. 1960-1969
จํานวน354,946ฉบับพบvenousthrombosis95

รายคิดเปน0.03%และ28รายจาก95รายนีวิ้ นจิ ฉัย
วาเปนPEดวย วิชัยอติชาติการและคณะ33ได
วิเคราะหรายงานผูป ว ยของโรงพยาบาลรามาธิบดีระหวาง
ค.ศ. 1972-1984 มี จํานวน 145,465 ฉบับ วา เปน
DVT83ราย ซึ่ง72รายไดรับการทําvenogram
สนับสนุนการวินิจฉัยโรคคิดเปน0.05%และผูปวย
จํานวน7รายมีอาการบงชีว้ าเกิดPE6รายผูป ว ยอายุ
ต่ํากวา30ปและ6รายไมปรากฏโรคหรือภาวะเสี่ยง
ทางคลินิกใดๆสวนโรคหรือปจจัยเสี่ยงที่พบไดแก
malignancyถึง18รายและ7ใน18รายนี้เปน
มะเร็งของตับนาสนใจคือพบpostoperativeDVT
ถึง7รายอุบตั เิ หตุ3รายรวมกับการใชยาคุมกําเนิด
3รายผูปวยที่เหลือ23รายเปนโรคอื่นๆคือโรค
SLE, CVA, nephrotic syndrome และ CHF
เปนตน
การเกิดภาวะDVTกับการตัง้ ครรภและการคลอด:
เติมศรีชํานิจารกิจ34รายงานการวิเคราะหรายงาน
ผูปวยที่เขารับการคลอดจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ
ระหวางค.ศ. 1970-1971และจากโรงพยาบาลศิรริ าช
ระหวางค.ศ. 1965-1968รวมจํานวน41,056ฉบับ
พบภาวะDVTเพียง2รายคิดเปน0.5ตอ10,000
deliveries1รายพบDVTวันที่2หลังคลอดโดย
vacuumextractionอีก1รายเกิดวันที่ 3หลังการ
คลอดโดยcaesareansectionและรายนี้มีประวัติ
การเกิดDVTในtrimesterแรกของการตัง้ ครรภดวย
สําหรับภาวะPEพบ3รายคิดเปน0.7ตอ10,000
delivenesโดย2รายเกิดหลังcaesareansection
ซึ่ง1รายเกิดPEซ้ําแมใหheparinตองทําการผูก
inferiorvenacavaรายที่ 3มีseverepreeclampsiaคลอดโดยlowforcepsและเกิดPEวันรุง ขึน้ 
ผูป ว ย1รายเกิดsuperficialvenousthrombophlebitisในวันที่ 5หลังcaesareansectionและอีก1
รายเกิดcerebralthrombosisวันรุง ขึน้ หลังคลอด
และทุเลาเปนปกติโดยเร็วผูศึ กษายังไดเปรียบเทียบกับ
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อุบตั การณ
ิ จากMayoClinicซึง่ มีผูเข
 ารับการคลอด
28,869คนเกิดDVT47รายและPE10รายคิด
เปน16.3และ3.5ตอ10,000deliveriesตามลําดับ
สูงกวาที่พบในคนไทยมากและพบเกิดsuperficial
thrombophlebitisถึง341ราย
การศึกษาอุบตั การณ
ิ การเกิดภาวะDVTหลังการผาตัด:
การผาตัดทางดานนรีเวชวิทยา เติมศรีชํานิจาร
35
กิจ ศึกษาผูป ว ย117รายทีรั่ บการผาตัดabdominal
hysterectomyสําหรับbenignconditionsและอีก
52รายไดรบั การผาตัดรักษาmalignantconditions
ของovary,uterusและcervixวินจิ ฉัยDVTโดย
การวัด125I-labelledfibrinogenที่ 4-6ชัว่ โมงหลังการ
ผาตัดแลววัดวันเวนวันจนถึง7วันหลังการผาตัดผล
การตรวจบงชีว้ าเกิดDVTในกลุม benignconditions
2จาก117รายคิดเปน1.7%และกลุม malignant
conditions2จาก52รายคิดเปน3.8%ผูป ว ยทัง้ 
4รายไมมีอาการแสดงของDVTเลยเมือ่ เปรียบเทียบ
กับการผาตัดทีคล
่ ายกันที่ OxfordพบDVT12และ
35%ตามลําดับและยังพบPEดวย1.7และ8.1%
ตามลําดับ
สําหรับอุบตั การณ
ิ ของDVTหลังการผาตัดgeneral
surgery ปราโมทยพรพิบลู ยและคณะ36, 37รายงาน
ผูป ว ยรับการผาตัดใหญabdominalsurgery2กลุม 
กลุมแรกจํานวน21รายอายุ45ปขึ้นไปกลุมหลัง
จํานวน74รายเปนmalignancy43รายอายุ41-81
ป การ วินิจฉัย DVT ทํา โดย การ วัด 125I-labelledfibrinogenตรวจพบDVT3ราย(14.3%)และ9
ราย(12.1%)ตามลําดับและ6ใน9รายของผูปวย
กลุม หลังเปนmalignanciesผูป ว ยทีพบ
่ มีDVTทัง้ 
2กลุม ไมมีอาการทางคลินกิ ของDVTเลย
การ ผา ตัด orthopedic วิชัยอติ ชาติ การและ
คณะ38ศึกษาผูป ว ยรับการผาตัดhipsurgeryจํานวน
50รายพรอมทัง้ การศึกษาcoagulogramผูป ว ยทุก
รายจะไดรบั การทําvenographyในขาขางทีผ่ าตัดใน
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วันที่ 7ถึง10หลังการผาตัดพบevidenceของDVT
ในผูป ว ย2รายคิดเปน4%1รายเปนหญิงอายุ88
ปพบDVTในtibialshortsaphenousและfemoral
veinอีกรายเปนชายอายุ59ปพบthrombosisใน
peronealveinทัง้ 2รายไมมีอาการแสดงของDVT
ทางคลินกิ ผลcoagulogramหลังการผาตัดพบการ
เปลี่ยนแปลงบางแตยังอยูในเกณฑปรกติยกเวนคา
FDPพบวาสูงขึน้ หลังการผาตัดอยางมีนัยสําคัญ
การวิเคราะหDVTในautopsies:
การ รวบรวม ผล การ ตรวจ autopsies ใน ค.ศ.
1960-1969ของภาควิชาพยาธิวิทยาคณะแพทยศาสตร
ศิรริ าชพยาบาล32พบarterialและvenousthrombosisรวมกันเปนจํานวน200รายจาก7,499autopsies
คิดเปน2.6%เฉพาะvenousthrombosisพบ56ราย
ซึง่ ในจํานวนนีเกิ
้ ดpulmonaryembolismและinfarction  21 ราย คิด เปน 0.41 % และ พบ purperal
thrombosisและembolism1รายดวยระหวาง ค.ศ.
1968-1986โรงพยาบาลรามาธิบดี39ตรวจautopsy
จํานวน4,896รายพบpulmonaryembolism12
รายคิดเปน0.24%และพบวา2รายมีDVTรวม
ดวยและพบหลักฐานที่สามารถชี้ชัดวาpulmonary
embolismเปนสาเหตุของการตายโดยตรงในผูป ว ย4
รายด้วย
การศึกษาหาปจจัยเรื่องของการเกิดภาวะDVTและ
VTE:เนื่องจากเปนที่ทราบกันทั่วไปวาภาวะDVT
และVTEนัน้ พบนอยในคนไทยคนไทยนาจะมีกลไก
การหามเลือดของรางกายแตกตางจากคนผิวขาวซึ่งเกิด
ภาวะนี้ไดบอยคณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาลไดมี
โครงการใหนักศึกษาแพทยชัน้ ปที่ 2(เรียนPremedical
Science2ปแลวจึงเรียนแพทยชัน้ ปที่ 1, 2, 3, 4จน
จบ การ ศึกษา แพทย) ทํางาน วิจัย เพื่อ ให ได ปริญญา
วิทยาศาสตรบัณฑิตเมือ่ จบชัน้ ปที่ 2เริม่ ในพ.ศ. 2515
ผูเ ขียนไดมีนักศึกษา2คนทํางานวิจยั เพือ่ โครงการนีโดย
้
ศึกษาระดับfibrinogenfibrinolyticactivityและ

วารสารโลหิตวิทยาและเวชศาสตรบริการโลหิต ปที่ 11 ฉบับที่ 4 ตุลาคม-ธันวาคม 2544
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สุคนธ วิสทุ ธิพนั ธ

antithrombinIII(A-III)activityในคนไทยเปรียบ
เทียบกับทหารอเมริกนั ซึง่ มารบทีประ
่ เทศเวียตนามและ
40
พํานักในประเทศไทย พบวาคนไทยมีระดับfibrinogenต่าํ กวาและมีระดับfibrinolyticactivityและAIII activity สูง กวาทหาร อเมริกันอยาง มีนัยสําคัญ
พรอมกันยังไดศึกษาผลของการกินพริกพบวาสามารถ
กระตุน fibrinolyticactivityใหเพิม่ สูงชัว่ ขณะอยางมี
นัยสําคัญทันทีหลังการกินและเมือ่ กินพริกซ้าํ ก็สามารถ
กระตุน fibrinolyticactivityใหเพิม่ สูงซ้าํ ไดอีกอาหาร
ของคนไทยจะมีพริกทุกมือ้ ฉะนัน้ fibrinolyticactivityทีเพิ
่ ม่ ขึน้ เปนระยะๆรวมกับการทีเรา
่ มีระดับA-III
activityและfibrinolyticactivityสูงอยูเดิมแลว
ปจจัยเหลานีอาจ
้ มีสวนปองกันการเกิดภาวะDVTและ
VTEในคนไทยได แพทยหญิงเผือดศรีวัฒนา-นุกลู 
และคณะ41ไดศึกษาผลของการกินกระเทียมที่เปนผง
บรรจุในcapsuleพบวาสามารถกระตุน fibrinolytic
activityใหเพิม่ ขึน้ อยางมีนัยสําคัญดวยนับวาอาหาร
ของคนไทยเรานัน้ ประกอบดวยของดีมีประโยชนสําหรับ
รางกายไมนอย
ในดานinheritedthrombophiliaผูเขียนไดพบ
ผูป ว ยเพียง1รายเปนชายอายุ38ปเกิดrecurrent
DVT  และ มี A-III activity ต่ํา ใน พ.ศ. 2530
แพทยหญิงเผือดศรีวัฒนานุกลู 42ไดรวมทําการศึกษา
วัดระดับA-IIIproteinCและproteinSในคนไทย
จํานวน700รายรวมกับศูนยThrombosisTraining
ทีเมื
่ องManchesterประเทศอังกฤษไมพบวาคนไทย
มีpropteinCและproteinSต่าํ เลยแตพบA-III
ต่าํ ประมาณ2เปอรเซ็นต แพทยหญิงจุฬารัตนมหา
สันทนะและคณะ43พบผูปวยเด็กหญิงไทยคลอดที่
โรงพยาบาลภูมภิ าคมีน้าํ หนักตัวนอยเพียง1,870กรัม
เลีย้ งดวยนมมารดาเมือ่ อายุได10วันเกิดsubcutaneoushemorrhageและnecroticskinทีบริ
่ เวณหนัง
ศีรษะและหนาทองสวนลางไดรับการรักษาดวยheparinอาการทุเลาลงบางเมือ่ หยุดheparinอาการกลับ

มากขึ้นจึงสงมาโรงพยาบาลศิริราชเมื่ออายุ3เดือนมี
น้าํ หนักตัว3,900กรัมการตรวจคนพบวาเปนhomozyrousproteinSdeficiencyและการรักษาผูป ว ยที่
ไดผลดีคือการใหยาcoumadinรับประทานรวมกับ
การใหfreshfrozenplasma10มล.ตอน้าํ หนักตัว1
กก.ทุก4วันผูป ว ยรายนีนั้ บเปน“inheritedthrombophilia”รายแรกทีได
่ รบั การพิสจู นชัดเจนของประเทศ
ไทย
แมวา บทความฉบับนีจะ
้ เปนประวัตเขีิ ยนเนนเฉพาะสิง่
ทีได
่ กระทําไปแลวโดยโลหิตแพทยรุน อาวุโสทีเกษี
่ ยณอายุ
ราชการไปแลวเกือบทัง้ หมดแตก็ขอถือโอกาสนีบั้ นทึก
ผลงานของคนรุนใหมเปนการเริ่มตนเอาไวเพื่อโอกาส
หนาอาจจะมีการเขียนประวัติขึ้นอีกจะไดเปนเรื่องตอ
เนือ่ งกันไปเรือ่ งทีจะ
่ กลาวถึงไวคือการศึกษาปจจัยเสีย่ ง
ใน ระดับ gene ของ การ เกิด ภาวะ thrombophilia
นายแพทยวิชัยประยูรวิวัฒนและคณะ44ไดศึกษา
genefactorVLeidenในผูป ว ยDVT27รายพบ3
ราย  แต ไม พบ เลย ใน คน ไทย ปกติ จํานวน 200 ราย
นายแพทยพนั ธุเทพ
 อังชัยสุขศิริ และคณะ45ไดศึกษา
คนไทยปกติ500รายพบgenefactorVLeiden
เพียง0.2%สวนผูปวยDVT50รายไมพบเลย
นายแพทย พันธุ เทพ และ คณะ ยัง ได ศึกษา ตรวจ หา
prothrombin20210Amutantในผูปวยกลุมดัง
กลาวดวยในคนปกติพบ0.2%สวนผูป ว ยDVT50
รายไมพบเลยทีน่ าสนใจคือการศึกษาตรวจหาgene
mutationของการเกิดภาวะhyperhomocysteinemia
โดยการวัดC677Tmethylenetetrahydrofolate
reductasemutationนายแพทยพันธุเทพ
 และคณะ46
ไดพบmutationแบบheterozygoteในผูป ว ยDVT
จํานวน40รายถึง15%สวนคนไทยปกติจํานวน500
รายพบmutationแบบhomozygoteถึง1.4%และ
แบบheterozygoteถึง25.6%นับเปนความผิดปกติ
ทีพบ
่ มากในคนไทยซึง่ การตรวจพบนีจะ
้ เปนขอมูลสําคัญ
อยางไรเกีย่ วกับภาวะthrombophiliaในคนไทยทีต่ อง
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ติดตามตอไปอยางไรก็ตามการศึกษามาถึงเวลานีป้ จจัย
เสีย่ งดานพันธุกรรมของการเกิดภาวะthrombophilia
นัน้ ในคนไทยพบวาfactorVLeidenproteinC
และSพบนอยมากๆคลายในตะวันออกชาติอืน่ ๆทีได
่
มีรายงานมาแลวแตขอมูลยังนับวามีจํากัดเปนเรือ่ งที่
ตองใหความสนใจศึกษาคนควาตอไป
สรุป
ประวัติ ความ เปน มา ดาน กลไก การ หาม เลือด ของ
รางกายซึง่ ความผิดปกติทําใหเกิดภาวะbleedingdisordersและthromboemtolismนั้นอาจกลาวไดวา
ระยะแรกเริม่ ไดตัง้ ตนเปรียบไดเปนเสนกราฟระดับแนว
ราบจากการมีวิสัยทัศนอันดีงามกวางไกลของทาน
บูรพาจารยของพวกเราโดยการสงเสริมใหไดมีการศึกษา
ตอเนือ่ งเรียนรูเพิ
 ม่ เติมทําใหเกิดพัฒนาการสรางความ
รู ความเขาใจเกิดการปฏิบตั การ
ิ อยางเปนรูปธรรมคือ
การคนควาการตรวจวัดทดสอบสังเคราะหวิเคราะหที่
มีประสิทธิภาพสามารถจําแนกวินจิ ฉัยโรคไดถูกตอง
เขาใจพยาธิสรีรวิทยาของโรคคนพบโรคใหมและผล
สูงสุดทีพวก
่ เราทุกคนควรคาดหวังคือความสามารถที่
จะดูแลรักษาผูป ว ยใหมีประสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้ ทุกทาน
ไดมีสวนใหเกิดวิวฒ
ั นาการเกิดความรู ความเขาใจมาก
ยิง่ ขึน้ ตามทีได
่ ลําดับมาตลอดชวงเวลาตัง้ แตระยะแรก
เริม่ จวบจนกอตัง้ สมาคมโลหิตวิทยาแหงประเทศไทยถึง
ปจจุบันเมื่อสมาคมโลหิตวิทยาฯครบ25ปในปนี้
เปรียบไดวาเสนกราฟไดขึน้ ชันจากแนวราบแลววิชาการ
ความรูทาง
 การแพทยมิไดหยุดนิง่ สิง่ ทีไม
่ ทราบยังมีอีก
มากมายทุกคนมีเวลาจํากัดจึงตองพยายามทําใหดีที่
สุดคนเกาทําไวระดับหนึง่ ในชัว่ เวลาหนึง่ ขอคนถัดไป
สานเรื่องตอรับชวงกันไปจะไดเกิดวิวัฒนาการมีความ
เจริญกาวหนาดําเนินไปอยางตอเนือ่ งและเพิม่ พูนความ
รูเสมือนเสนกราฟยิง่ ดิง่ ขึน้ และลากยาวไปอยางไมรูจบ
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ตลอดไป
กิตติกรรมประกาศ
ขอกราบขอบพระคุณทานอาจารยอาวุโสของโลหิต
วิทยา ทุกทานที่ปรากฏนามในบทความ เรื่องนี้ที่ทาน
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