
243

วารสารโลหติวทิยาและเวชศาสตรบรกิารโลหติ  ปที ่11 ฉบบัที ่4 ตลุาคม-ธนัวาคม 2544

ผูปวย โลหิต วิทยา เปน ภาระ หนัก ที่ ไม มี หนวย โลหิต
วทิยา ใด ๆ  ใน ประเทศ ไทย จะ รบัมอื ไหว นา เหน็ใจ ทัง้ ผูปวย
และ ผูให บริการ การ จะ ตอง รับ อีก ตอไป เรื่อย ๆ  ก็ จะ ถูก
ปญหา ทวม ทน จน ตัง้ ตวั ไม ตดิ ควร จะ คดิ รกุ เขา แก ปญหา
อยาง เปน ระบบ และ โดย ที่ เสนอ ให องคกร วิชา ชีพ คือ
สมาคม โลหิต วิทยา แหง ประเทศ ไทย เขา มา มี บทบาท
สําคัญ ใน เรื่อง นี้ จึง หวัง วา แนว คิด และ วิธีการ นี้ จะ มี
ประโยชน ตอ องคกร วชิา ชพี อืน่ ๆ  ดวย ใน การ พฒันา ระบบ
วชิา การ ใน สาขา ของ ตน เพือ่ สราง ความ เขมแขง็ ทาง ปญหา
ให ประเทศ อยาง เปน ระบบ
กรอบ ความ คดิ

แนว ทาง ใน การ พฒันา วชิา โลหติ วทิยา ใน ประเทศ ไทย
ที่ นํา เสนอ นี้ มี กรอบ ความ คิด ดังนี้ คือ

1. ใช ประเทศ ไทย ทัง้ ประเทศ เปน กรอบ
2.  ใช ระบบ (system) เปน ตวั ตัง้ ไม ใช ใช เทคนคิ เปน

ตวั ตัง้ แต เทคนคิ เปน องค ประกอบ หนึง่ ของ ระบบ
3. เปน การ พัฒนา ระบบ ที่ ใช ฐาน ความ รู (knowl-

edge-based) กลาว คือ ใช หลักฐาน ขอมูล ความ รู เปน
เครือ่งมอื และ ใน การ ทาํงาน ของ ระบบ ตอง กอ ให เกดิ การ
สราง ความ รู เพือ่ ให ระบบ ทาํงาน ได อยาง ถกู ตอง

4.  เปน การ กลาว ถงึ กระบวน การ ทาํงาน ดวย เพือ่ โยง
แนว คดิ ไป สู การ ปฏบิตัิ

ถา จะ นํา ไป สู การ ปฏิบัติ ก็ ตอง มี ผู รับ ผิด ชอบ ใน การ

ประสาน งาน องคกร ที ่เหมาะสม ที ่สดุ ที ่จะ ทาํ หนาที ่นี ้คอื
สมาคม โลหติ วทิยา แหง ประเทศ ไทย

เรา ม ีองคกร ทาง วชิา การ ใน ชือ่ ตางๆ เชน สมาคม ราช
วทิยาลยั สภา มลูนธิิ องคกร เหลา นี ้ทาํงาน สงเสรมิ วชิา การ
ใน หลาย รูปแบบ มาก นอย แตก ตางกัน แต ยัง ไม สู มี การ
ทาํงาน ใน รปู การ คดิ เชงิ ระบบ (system thinking) และ
การ พฒันา ระบบ  (system development) สวน ใหญ ยงั
เกีย่วของ กบั งาน วชิา การ ใน ลกัษณะ วา ใคร ม ีเรือ่ง อะไร บาง
ก ็ชวน กนั มา เสนอ ยงั ไม เปน การ ทาํงาน เชงิ ระบบ จงึ ขาด
พลงั แท ที ่จรงิ สมาคม ม ีศกัยภาพ ที ่จะ ทาํงาน เชงิ ระบบ แต
ที ่ไม ได ทาํ คง เปน เพราะ นกั วชิา ชพี เตบิโต ขึน้ มา ทาง เทคนคิ
ผูเขยีน เอง ก ็เชน เดยีว กนั บดันี ้ม ีหนวยงาน ที ่จะ สงเสรมิ
สนับสนุน วิธี คิด และ ปฏิบัติ เชิง ระบบ เชน สถาบัน วิจัย
ระบบ สาธารณสุข และ มูลนิธิ สาธารณสุข แหง ชาติ ที่
สมาคม ตางๆ ที่ ตองการ พัฒนา เชิง ระบบ อาจ จะ ปรึกษา
หารอื ได
ปญหา ทาง โลหติ วทิยา ทัง้ ประเทศ

จดุ เริม่ตน ของ การ มอง ปญหา เชงิ ระบบ คอื การ สราง
ความ รู วา ม ีปญหา อะไร บาง ลกัษณะ อยางไร มาก นอย แค
ไหน เปน กบั ใคร ใน พืน้ ที ่ไหน ที ่เรยีก วา ขอมลู ทาง ระบาด
วิทยา   ระบาด วิทยา เปน เครื่องมือ กา รส รา ง ความ รู เชิง
ระบบ เชน

1.  การ ขาด เหลก็ ( ประมาณ รอยละ 54 ของ ประชากร)

บทความพิเศษ
แนว คดิ ใน การ พฒันา วชิา โลหติ วทิยา ใน ประเทศ ไทย*

ศาสตราจารยเกียรติคุณ  นายแพทยประเวศ วะ สี

* จาก หนังสือ ใน งาน แสดง มุทิตา จิต ตอ ศาสตราจารย แพทยหญิง อนงค เพียร กิจกรรม เมื่อ วันที่ 21 มิถุนายน 2538
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2. ธาลสัซ ีเมยี ( ผู เปน โรค ประมาณ 5 แสน คน ผู เปน
พาหนะ กวา 10 ลาน คน)

3.  ลิวคีเมีย- ลิมโฟมา โรค โลหิต จางอะพลาสติก
ไอทพีีฮโมฟเลยี ฯลฯ

โดย รวบรวม ขอมลู ที ่ม ีอยู แลว และ ที ่ตอง วจิยั เพิม่ เตมิ
การ วจิยั ทาง ระบาด วทิยา เปน การ วจิยั ที ่ทกุ สาขา วชิา ควร ให
ความ สนใจ
การ วาง โครง สราง ของ การ บริการ

จาก ความ รู ขอมูล ทาง ระบาด วิทยา ทําให สามารถ คิด
โครง สราง ของ บรกิาร ได ใน ระดบั ตางๆ กลาว คอื

1.  อะไร ที ่ดแูล ตน เอง ได
2.  อะไร ที ่ดแูล ได ที ่สถาน ีอนามยั
3.  อะไร ที่ ดูแล ได ที่ โรงพยาบาล ชุมชน หรือ ศูนย

บรกิาร สาธารณสขุ ของ กรงุเทพมหานคร
4.  อะไร ที ่ดแูล ได ที ่โรงพยาบาล ทัว่ ไป
5.  อะไร ที ่ดแูล ได ที ่โรงพยาบาล ศนูย และ ศนูย บรกิาร

เฉพาะ ทาง
เหลา นี้ ตองการ การ ลง ราย ละเอียด และ ตอง รวมกัน

คดิ ระหวาง ผู เชีย่วชาญ ผู ปฏบิตัิ ผู วาง แผน และ ผู บรหิาร
เพราะ ตองการ การ จัด ระบบ หลาย อยาง เชน กําลัง คน
เครือ่งมอื และ งบประมาณ เปนตน

ถา ไม พฒันา ระบบ บรกิาร ทัง้ ระบบ จะ เกดิ ความ สบัสน
และ ภาระ หนัก กับ หนวยงาน วิชา การ อยาง นุงนังไม มี ทาง
ออก

ใน ขอ นี ้คอื การ สราง รปูแบบ ระบบ บรกิาร ใน อดุม คติ
สภาพ ที ่ดาํรง อยู ใน ปจจบุนั

ตอง สราง ความ รู วา สภาพ ที่ ดํารง อยู ใน ปจจุบัน เปน
อยางไร  ทั้ง โครง สราง (stucture) และ การ ทํา หนาที่
(function)  การ วจิยั ให ทราบ สภาพ ที ่ดาํรง อยู ใน ปจจบุนั
จะ ขาด เสีย มิ ได ใน การ พัฒนา ระบบ เพราะ จะ ทําให ทราบ
ชอง วาง หรือ ความ ไม ลงตัว กัน (mismatch) ระหวาง
รปูแบบ ใน อดุม คต ิกบั ความ เปน จรงิ ชอง วาง ที ่คน พบ จะ ไป
กาํหนด การ แกไข การ แกไข นี ้ตอง ทาํ เปน แผน แผน นี ้ก ็คอื
แผน งาน โลหติ วทิยา แหง ชาต ินัน่ เอง

แผน งาน โลหติ แหง ชาติ
แผน งาน โลหติ วทิยา แหง ชาต ิควร ประกอบ ดวย
1.  แผน พฒันา โครง สราง งาน บรกิาร ทาง โลหติ วทิยา
2.  แผน วจิยั ทาง โลหติ วทิยา
3.  แผน พฒันา กาํลงั คน ทาง โลหติ วทิยา
4.  แผนการ ผลติ ทาง เศรษฐกจิ ที ่เกีย่ว กบั โลหติ วทิยา
5.  แผน พฒันา งาน ทาง โลหติ วทิยา
ทั้ง หมด มี ราย ละเอียด ที่ จะ ตอง ทํา มาก แต ขอ ขยาย

ความ โดย ยอๆ ดังนี้
1. แผน พฒันา โครง สราง งาน บรกิาร ทาง โลหติ วทิยา

นี ้ตอง ลง ราย ละเอยีด อยาง มาก เชน
 ประชาชน ม ีความ รู ที ่จะ ดแูล ตน เอง ใน สวน ที่

จะ ดแูล ได เชน เรือ่ง การ ขาด เหลก็ธาลสัซ ีเมยี ที ่ไม รนุ แรง
 สถาน ีอนามยั สามารถ จดัการ ปญหา เรือ่ง การ

ขาด เหลก็ธาลสัซ ีเมยี ที ่ไม รนุ แรง ปญหา ปจจบุนั ทนั ดวน
เชน acute hemolysis ใน โรค Hb H ภาวะ พรอง G-6-
PD ฯลฯ

 โรงพยาบาล ชมุชน ทาํ อะไร ได บาง
 โรงพยาบาล ทั่ว ไป กุมาร แพทย และ อายุร

แพทย  สามารถ ดแูล ปญหา อะไร ได บาง ตอง ม ีความ รู ความ
สามารถ อะไร นัก เทคนิค การ แพทย ตอง มี ความ สามารถ
แค ไหน เหลา นี ้จะ สะทอน ไป อยู ใน แผน พฒันา กาํลงั คน

 โรงพยาบาล ศูนย ที่ มี โลหิต แพทย ประจํา
ปญหา ทัง้ หมด ตองการ โลหติ แพทย กี ่คน อยู ที ่ใด บาง จงึ จะ
ทาํให บรกิาร ทาง โลหติ วทิยา ด ีพอ สมควร ตอง คาํนงึ ถงึ ทัง้
โรงพยาบาล ของ รัฐ และ เอกชน ของ รัฐ ก็ ตอง คํานึง ถึง
หนวยงาน นอก เหนือ ไป จาก กระทรวง สาธารณสุข ดวย
เชน กระทรวง กลาโหม กรม ตาํรวจ และ กรงุเทพมหานคร
เปนตน

2.  แผน งาน วจิยั ทาง โลหติ วทิยา
การ วจิยั เปน การ สราง ความ รู ระบบ ทัง้ หมด ตอง อาศยั

ความ รู จงึ จะ ดาํรง อยู และ พฒันา ได ถา ขาด การ สราง ความ
รู ระบบ จะ ลาสมยั (obsolete) และ เสือ่ม การ วจิยั ม ีเรือ่ง
ตางๆ มาก เชน
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 การ วจิยั ทาง ระบาด วทิยา
 การ วจิยั สภาพ ที ่ดาํรง อยู
 การ วจิยั ทาง คลนิกิ
 การ ประเมนิ เทคโนโลย ีที ่กาํลงั ใช หรอื คดิ จะ นาํ

มา ใช
ใน การ นาํ เทคโนโลย ีมา ใช ถา ขาด ความ รู วา เทคโนโลยี

นัน้ ๆ  มี efficacy จรงิ ไหม การ ใช มี cost-effectiveness
เพยีง ใด จะ เกดิ ความ สญูเสยี มาก

 การ วิจัย ที่ ใช พื้นฐาน ทาง วิทยาศาสตร ที่
กาวหนา  เชน molecular biology, advanced  immu-
nology

 การ วจิยั การ รกัษา ใหม ๆ  เชน การ ปลกู ถาย ไข
กระดูก และ อื่น ๆ  ใน สมัยโลภาภิวัตน ถา จะ ละ เลย การ
พฒันาการ รกัษา ที ่กาวหนา ผูปวย สวน ที ่รวย จะ เดนิ ทาง ไป
รกัษา ใน ตาง ประเทศ ทาํให สญูเสยี เศรษฐกจิ โดย รวม

3. แผน พฒันา กาํลงั คน ทาง โลหติ วทิยา
จาก แผน พฒันา โครง สราง งาน บรกิาร ทา วง โลหติ วทิยา

และ แผน วิจัย ทาง โลหิต วิทยา ที่ กลาว ขาง ตน จะ ทําให
สามารถ  ทาํ แผน พฒันา กาํลงั คน ได การ พฒันา กาํลงั คน ใน
ที ่นี ้ไม ได หมายถงึ โลหติ แพทย เทานัน้ แต กาํลงั คน ทัง้ หมด
ที ่จะ ทาํให เกดิ การ แกไข ปญหา ทัง้ ประเทศ ม ีประเดน็ ดงันี้

 พฒันา ความ รู ของ ประชาชน ทัง้ หมด ใคร ทาํ
 บุคลากร ที่ เกี่ยว กับ การ รักษา และ ปองกัน

เชน พนกังาน อนามยั พยาบาล
 นกั เทคนคิ การ แพทย ที ่ทาํ การ ตรวจ ทาง หอง

ปฏบิตั ิการ
 แพทย ทัว่ ไป
 กมุาร แพทย อายรุแพทย
 โลหติ แพทย
 นกั วทิยาศาสตร ที ่ทาํ ปรญิญา โท ปรญิญา เอก

เห ลา นี้ ตอง คิด ออก มา เปน จํานวน และ โปรแกรม
หลาย อยาง จะ ไม ทราบ วา ทาํ อยางไร ดี ตอง ทาํ การ วจิยั เชน
แพทย ทัว่ ไป จะ สามารถ ดแูล ปญหา ทาง โลหติ วทิยา ได มาก
นอย เพยีง ใด ผูเขยีน เชือ่ วา การ สอน โลหติ วทิยา แบบ เนน

เอา morphology เปน ตวั ตัง้ ทาํให แพทย ดแูล ปญหา ทาง
โลหติ วทิยา ได นอย แต สาํหรบั แพทย ทัว่ ไป แลว เปน เรือ่ง
ยาก มาก เมือ่ ยาก มาก ก ็ไม กลา ผูเขยีน เชือ่ วา ม ีสิง่ ที ่เรยีก
วา  nonmorphologic hematology ที ่จะ ทาํให แพทย ทัว่
ไป ดแูล ปญหา ทาง โลหติ วทิยา ได มาก ขึน้ โลหติ แพทย สวน
ใหญ คง จะ ไม เห็น ดวย กับ ความ เห็น นี้ เพราะ คุนเคย กับ
morphology-centered approach จน เปน วฒันา ธรรม
ทาง โลหติ วทิยา นี ้เปน ประเดน็ ที ่ตองการ การ วจิยั เพือ่ สราง
ความ รู ความ จรงิ เปน อยางไร เปนตน

การ ทํา แผน พัฒนา กําลัง คน โดย ละเอียด จะ ชวย ให
ระบบ บรกิาร ทาง โลหติ วทิยา ทัง้ ประเทศ ม ีประสทิธภิาพ ขึน้
และ มี ประโยชน ใน กา รส รา รง ความ รู ใหม ให ระบบ โลหิต
วิทยา เปน ระบบ ที่ มี ฐาน อยู ใน ความ รู (knowledge
based)

4. แผนการ ผลติ ทาง เศรษฐกจิ ที ่เกีย่ว กบั โลหติ วทิยา
งาน ที ่เกีย่ว กบั โลหติ วทิยา ใช เทคโนโลย ีที ่ม ีมลูคา ทาง

เศรษฐกจิ ไม ใช นอย ไม วา จะ เปน การ ใช กลอง จลุทรรศน
เครื่อง ปน เครื่องแกว น้ํา ยา ยา ฯลฯ ควร จะ ประเมิน
มลูคา ทาง เศรษฐกจิ และ วาง แผน วา ทาํ อยา รง ไร มลูคา เหลา
นี ้จะ ตก เปน ประโยชน แก ประเทศ ไทย มาก ที ่สดุ เชงิ ธรุกจิ

5.  แผน พฒันา ชวย งาน ทาง โลหติ วทิยา
ใน สภาพ ปจจุบัน โลหิต แพทย จะ ตอง แบก รับ ปญหา

ทวม ทน ทาํ ไม ไหว ตก สภาพ ตาง คน ตาง อยู ตาง ตัง้ รบั ถกู
ปญหา กระทาํ อยาง ตัง้ ตวั ไม ตดิ จน หมด กาํลงั ควร จะ ผนกึ
กําลัง กัน เปน ชวย งาน “ รกุ” เขา สู การ แก ปญหา อยาง เปน
ระบบ การ ที ่สมาคม โลหติ วทิยา แหง ประเทศ ไทย จดั ให มี
การ ประชุม วิชา การ ไม เปน การ เพียง พอ ที่ จะ สราง ความ
เขมแขง็ และ สราง ขาย งาน เพราะ เทากบั วา พอ ถงึ เวลา ใคร
ม ีอะไร แต ละ ชิน้ ก ็เอา มา ยงั เปน แบบ ชิน้ สวน  (piecemeal)
ไม ใช การ ถกั ทอ กนั เปน ระบบ เมือ่ ยงั ไม เปน ระบบ ก ็ยงั ไม
ม ีพลงั

หาก โลหิต แพทย ทั้ง หมด ได รวมกัน ทํา แผน ดัง กลาว
ขาง ตน จะ ถกั ทอ เปน ขาย งาน ทาง โลหติ วทิยา แหง ประเทศ
ไทย ได งาย ที ่จะ รวมมอื กนั ทาํงาน ใน ดาน ตางๆ ตอไป
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ที ่กลาวมมทัง้ หมด ขาง ตน ยงั ไม ใช แผน งาน ทาง โลหติ
วทิยา แหง ชาติ เปน เพยีง การ ยก ตวัอยาง หวัขอ ให ดู
กระบวน การ ทาํ แผน งาน โลหติ วทิยา แหง ชาติ

ตอง ถอื วา ถงึ ปจจบุนั ยงั ไม เคย ม ีแผน งาน โลหติ วทิยา
แหง ชาติ หาก ม ีแผนที ่ด ีและ ม ีการ ปฏบิตั ิแผน จะ ทาํให เกดิ
“ ระบบ” งาน ทาง โลหติ วทิยา แหง ชาติ “ กระบวน การ” ทาํ
แผน จะ ชวย ให เกิด การ ปฏิบัติ ไม มี หนวยงาน ใด ๆ  จะ
สามารถ ประสาน งาน การ ทาํ แผน โลหติ วทิยา ได นอก จาก
สมาคม โลหิต วิทยา แหง ประเทศ ไทย เพราะ เปน องคกร
กลาง ที ่รวม นกั โลหติ ทัง้ หมด กระบวน การ ทาํ แผน อาจ ม ีได
ดงันี้

1.  สมาคม โลหติ วทิยา จดั ประชมุ ปฏบิตั ิการ ทาํ แผน
โลหติ วทิยา โดย ม ีบคุคล ที ่เหมาะสม เขา รวม ประชมุ ควร
มี ผู เชี่ยวชาญ การ ทํา แผน เขา รวม ดวย อาจ ตอง ประชุม
หลาย ครัง้ จน เขาใจ การ ทาํ แผน

2.  สมาคม มอบ หมาย ให ผู ใด ผู หนึ่ง ควร เปน โลหิต
แพทย ที ่ม ีความ รอบรู และ เขยีน แผน ได เปน ผู ยก ราง แผน
ใน ระหวาง นัน้ อาจ จดั ให ม ีการ ประชมุ ยอย เพือ่ สราง ความ
ชดัเจน ใน บาง เรือ่ง ประเดน็ สาํคญั คอื อยา ไป มอบ ให คณะ
กรรมการ เปน ผู ยก ราง เพราะ จะ เสีย เวลา มาก และ ไม
สาํเรจ็ ตอง มอบ ให คน เดยีว ที ่เหมาะสม เปน ผู ยก ราง ใน นาม
ของ สมาคม ฯ

3.  พิมพ ราง แผน งาน โลหิต วิทยา แหง ชาติ แจก ผู
เกีย่วของ ไป อาน กอน แลว เชญิ ประชมุ แก ไข แผน จน เปน
ที ่พอใจ

4.  เชญิ ประชมุ ผู บรหิาร และ ผู กาํหนด นโยบาย คอื
มหาวทิยาลยั ทบวง มหาวทิยาลยั กระทรวง สาธารณสขุ
กระทรวง กลาโหม กรงุเทพมหานคร สาํนกั งบประมาณ
สาํนกังาน คณะ กรรมการ พฒันา เศรษฐกจิ และ สงัคม แหง
ชาติ ( สภา พฒัน ฯ) เพือ่ ให คาํ รบัรอง แผน แลว พมิพ แผน

ไว ให หนวย ตางๆ ใช ตรงกนั ซึง่ จะ ทาํให งาน โลหติ วทิยา เปน
ระบบ ทัง้ ประเทศ

5.  สมาคม โลหิต วิทยา จัด ให มี การ ประเมิน ติด ตาม
การ ปฏบิตั ิตาม แผน แกไข อปุสรรค ขดัของ และ ดดัแปลง
แกไข ปรบัปรงุ แผน ตาม สถานการณ ความ รู ที ่ม ีมาก ขึน้ เมือ่
เวลา ลวง ไป
ปจฉมิ กถา

มูลนิธิ โรค โลหิต จางธาลัสซี เมีย กําลัง จัด ให มี การ ทํา
แผน งานธาลสัซ ีเมยี แหง ชาติ ซึง่ ก ็ตอง ถอื วา เปน สวน หนึง่
ของ แผน งาน ทาง โลหิต วิทยา ขณะ นี้ การ ยก ราง แผน งาน
ธาลสัซ ีเมยี เสรจ็ แลว ผู ที ่สนใจ อาจ ขอ ด ูได ที ่มลูนธิ ินัน้ การ
ทํา แผน ทําให ตอง คิด อยาง เปน ระบบ จึง เปน เรื่อง ที่ มี
ประโยชน มาก

หนวยงาน ใด หนวยงาน หนึง่ จะ เปน รเิริม่ การ ทาํ แผน คง
จะ ลาํบาก มาก หรอื ทาํ ไม ได เพราะ ม ีขอ จาํกดั ใน ตวั เอง แต
มี องคกร กลาง ของ วิชา ชีพ ใน รูป ของ สมาคม และ ราช
วทิยาลยั อยู เปน จาํนวน มาก สมาคม วชิา ชพี ไม ควร ทาํ ตวั
เปน สโมสร เทานั้น แต หาก เขา มา ประสาน งาน ทําให เกิด
แผน แหง ชาต ิใน เรือ่ง นัน้ ๆ  จะ ทาํให เกดิ พลงั ทาง วชิา การ ที่
เปน ระบบ ขึน้ เตม็ ประ เทศทเีดยีว

หาก องคกร ที ่ทาํ หนาที ่สงเสรมิ สนบัสนนุ เชน สถาบนั
วจิยั ระบบ สาธารณสขุ และ มลูนธิ ิสาธารณสขุ แหง ชาติ เขา
มา สงเสริม สนับสนุน ให องคกร วิชา ชีพ อัน หลาก หลาย
สามารถ ทาํ แผน แหง ชาต ิใน เรือ่ง นัน้ ๆ  จะ เกดิ พลงั ทาง วชิา
การ ขึน้ อยาง เปน ระบบ ทัง้ ประเทศ พลงั ทาง วชิา การ ก ็คอื
สมอง ของ ประเทศ ถา สมอง ของ ประเทศ ดี ประเทศ ยอม
ดําเนิน ไป ดวย ดี

บทความ นี ้ตองการ นาํ เสนอ แนว คดิ และ วธิกีาร ใน การ
พฒันา พลงั ทาง วชิา การ โดย การ พฒันา ระบบ ใน แต ละ เรือ่ง
ทัง้ ระบบ โดย การ วาง แผน แหง ชาติ


