ประวัติแพทย์ สตรีตัวอย่ าง ประจาปี 2552
ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ แพทย์ หญิงภัทรพร อิศรางกูร ณ อยุธยา

1. ประวัติส่วนตัว
ชื่อ-สุ กล
วัน/เดือน/ปี เกิด
บิดามารดา
ที่อยูป่ ั จจุบนั

แพทย์หญิงภัทรพร อิศรางกูร ณ อยุธยา
สกุลเดิม พรรณเชษฐ์
9 ตุลาคม 2475 เชื้อชาติ ไทย สัญชาติ ไทย
ศาสนา พุทธ
นายชุน - นางประทิน พรรณเชษฐ์ คู่สมรส นายวินิต อิศรางกูร ณ อยุธยา
171 ถนนพระราม 6 ซอย 37 พญาไท กรุ งเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 02-2790479 โทรสาร02-2790479 อีเมล์ rapis@mahidol.ac.th
ที่ทางานปัจจุบนั - ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
- ศูนย์บริ การโลหิ ตแห่งชาติ สภากาชาดไทย
2. ประวัติการศึกษา การฝึ กอบรม และการดูงาน
คุณวุฒิ
พ.ศ.
สถาบันการศึกษา
ประกาศนียบัตรชั้นมัธยม 8 2484-2492 โรงเรี ยนวัฒนาวิทยาลัย
หลักสู ตรเตรี ยมแพทยศาสตร์ 2492-2494 คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
แพทยศาสตร์บณั ฑิต
2494-2498 คณะแพทยศาสตร์และศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์
แพทย์ประจาบ้าน
2498-2500 คณะแพทยศาสตร์และศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์
และหัวหน้าแพทย์ประจาบ้าน กุมารเวชศาสตร์
Certificate of Pediatrics
2502-2503 Graduate School of Medicine U. Pennsylvania, U.S.A.

D.Sc.(Med) Pediatrics
2502-2506 Graduate School of Medicine U. Pennsylvania, U.S.A.
Certificate in Clinical and
2503-2506 The Children’s Hospital of Philadelphia, U. Pennsylvania, U.S.A.
Research Fellow in Hematology
อนุมตั ิบตั รเป็ นผูม้ ีความรู้ความชานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขากุมารเวชศาสตร์ แพทยสภา พ.ศ.2519
อนุมตั ิบตั รเป็ นผูม้ ีความรู้ความชานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาโลหิตวิทยา แพทยสภา พ.ศ.2520
การดูงานต่ างประเทศ ได้รับทุนไปดูงานต่างประเทศต่อ 7 ครั้ง 14 แห่ง ในวิชากุมารเวชศาสตร์ โลหิ ตวิทยา เวช
ศาสตร์บริ การโลหิ ต งานบริ หาร และการพัฒนาทางวิชาการ
3. ตาแหน่ งหน้ าทีก่ ารงานปัจจุบัน
3.1 ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
ศาสตราจารย์เกียรติคุณและอาจารย์พิเศษ พ.ศ.2536-ปัจจุบนั
3.2 ที่ปรึ กษาศูนย์บริ การโลหิ ตแห่งชาติ สภากาชาดไทย พ.ศ.2536-ปัจจุบนั
3.3 ที่ปรึ กษาอนุกรรมการวิชาการ ในคณะกรรมการจัดหาและส่ งเสริ มผูใ้ ห้โลหิ ตแห่งสภากาชาดไทย
พ.ศ.2524-ปัจจุบนั
3.4 ประธานมูลนิธิโรคเลือดออกง่ายฮีโมฟี เลียแห่งประเทศไทย พ.ศ.2545-ปัจจุบนั
3.5 กรรมการบริ หารมูลนิธิโรคโลหิ ตจางธาลัสซี เมียแห่งประเทศไทย พ.ศ.2536- ปัจจุบนั
3.6 ที่ปรึ กษาสมาคมโลหิ ตวิทยาแห่งประเทศไทย พ.ศ.2536-ปัจจุบนั
3.7 อนุกรรมการฝึ กอบรมและสอบฯ สาขากุมารเวชศาสตร์โรคเลือด แพทยสภา พ.ศ.2533-ปัจจุบนั
3.8 ประธานทุนอาชวดิศ – ศิริรัตน์ มูลนิธิรามาธิบดี พ.ศ.2545-ปัจจุบนั
3.9 สานักงานหลักประกันสุ ขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2548-ปัจจุบนั :
- 2548-ปัจจุบนั
คณะทางานพัฒนาข้อเสนอทางเลือกและรู ปแบบที่เหมาะสมในการ
ดาเนินงานตามนโยบายการรักษาผูป้ ่ วยที่มีค่าใช้จ่ายสู งโรคฮีโมฟี เลีย
- 2549-ปัจจุบนั
ที่ปรึ กษาคณะทางานดาเนินการจัดการเกี่ยวกับยารักษาผูป้ ่ วยกลุ่มโรคเลือดออกง่าย
- 2552-ปัจจุบนั
ที่ปรึ กษาคณะกรรมการศึกษาความเป็ นไปได้และเตรี ยมการจัดทา Plasma Fractionation
ที่จาเป็ นต่อการรักษาผูป้ ่ วยในระบบหลักประกันสุ ขภาพถ้วนหน้า
3.10 The World Federation of Hemophilia :
- 2523-ปัจจุบนั
Director, National Member Organization-Thailand
- 2527-ปัจจุบนั
Co-Director, Bangkok International Hemophilia Training Center
- 2547-ปัจจุบนั
ประธานที่ปรึ กษาคณะกรรมการGlobalAlliance Program (GAP),Thailand
4. เครื่องราชอิสริยาภรณ์

2530
มหาวชิรมงกฎ
2535
มหาปรมาภรณ์ชา้ งเผือก
2535
เหรี ยญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา สาขาการแพทย์ ประจาปี พ.ศ.2535
2546
จตุถดิเรกคุณาภรณ์
5. รางวัลและเกียรติยศ
2495
รางวัลชนะเลิศการประกวดเรี ยงความวันมหิ ดล เรื่ อง “ความสาคัญของวิชาโรคเด็กต่อ
ประเทศไทย” คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล (ขณะเป็ นนักศึกษาแพทย์ปีที่ 2)
2502-6
รับทุนจากสมาคมแพทยสตรีอเมริกนั สมาคมสตรี อุดมศึกษาอเมริ กนั ไปศึกษาต่อ
วิชากุมารเวชศาสตร์และโลหิ ตวิทยา ได้รับปริ ญญาเอก Doctor of Sciences (DSc.)
ณ มหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนีย เมืองฟิ ลาเดลเฟี ย มลรัฐเพนซิ ลวาเนีย สหรัฐอเมริ กา
2530
รางวัล “อาจารย์ดีเด่น สาขาทัว่ ไป” ประจาปี การศึกษา 2529 มหาวิทยาลัยมหิดล
2530
รางวัล “อาจารย์ตวั อย่าง” ปี การศึกษา 2529 สภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล
2535 รางวัลนักวิจยั ดีเด่นแห่งชาติ ประจาปี 2535 สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
สานักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่ งแวดล้อม
2537
รับพระราชทานปริ ญญา แพทยศาสตร์ ดุษฎีบณั ฑิตกิตติมศักดิ์
มหาวิทยาลัยมหิดล
2537
รับเข็มเกียรติยศ “ศิษย์เก่าศิริราชดีเด่น ประจาปี 2537” สมาคมศิษย์เก่าแพทย์ศิริราช
2538
รับพระราชทานเข็มกาชาดสมนาคุณ ชั้น 1 สภากาชาดไทย
2547
รางวัลระดับชาติ “มหาวิทยาลัยมหิดล-บี บราวน์” เพื่อการแพทย์และสาธารณสุ ข
ไทย
ประจาปี 2547
2548
รางวัล “ศิษย์เก่าแพทย์ศิริราชดีเด่น ประจาปี 2547” สาขาการสร้างชื่อเสี ยงใน
ประเทศและต่างประเทศ จากสมาคมศิษย์เก่าแพทย์ศิริราช
2548
รางวัล “มหิดลทยากร” จากสมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยมหิ ดล ในพระบรมราชูปถัมภ์
2548
ได้รับแต่งตั้งเป็ น “สมาชิกกิตติมศักดิ์ของสมาคมกุมารแพทย์แห่งอเมริ กา (Honourary
Member of the American Pediatric Society) ประจาปี พ.ศ.2548”
2549 ได้รับรางวัล ปาฐกถาสุ ด แสงวิเชียร ปี 2549 คณะแพทยศาสตร์และศิริราชพยาบาล
บรรยายเรื่ อง “จากงานวิจยั สู่ การรักษาผูป้ ่ วย สู่ นโยบายระดับชาติและนานาชาติ”
2550 ได้รับเชิญปาฐกถาเกียรติยศ สุ ภา ณ นคร ปี 2550 สมาคมโลหิ ตวิทยาแห่งประเทศไทยเรื่ อง

“การดูแลรักษาโรคฮีโมฟี เลียในประเทศไทย: 5 ทศวรรษแห่งวิวฒั นาการ และทิศทางในอนาคต”
รางวัลนานาชาติ
2539 International Medal Award “Henri Chaigneau 1995” French Association of Hemophiliacs
เป็ นคนแรกจากประเทศเอเชี ยแปซิ ฟิกที่ได้รับรางวัลนี้
2547
“International Health Care Volunteer Award 2004 of the World Federation of
Hemophilia”
จากองค์การฮีโมฟี เลียโลก
6. วารสารการแพทย์และ/หรือหนังสื อทางการแพทย์
- วารสารการแพทย์ชื่อแรก 180 เรื่ อง, ชื่อรอง 163 เรื่ อง รวม 343 เรื่ อง
- ร่ วมเขียนตาราและหนังสื อวิชาการ 17 เล่ม และบรรณาธิ การร่ วมหนังสื อ 5 เล่ม
- ประธานกรรมการก่อตั้งและที่ปรึ กษากองบรรณาธิ การวารสารโลหิ ตวิทยาและเวชศาสตร์บริ การ
โลหิต พ.ศ.2534-ปัจจุบนั
7. สมาชิกวิชาชีพและองค์ กรในประเทศและต่ างประเทศ
1.
แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย
2.
สมาคมสตรี อุดมศึกษาแห่งประเทศไทย
3.
สมาคมแพทย์สตรี แห่งประเทศไทย
4.
แพทย
สภา
5.
สมาคมกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย
6.
ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย
7.
สมาคมโลหิ ตวิทยาแห่งประเทศไทย 8.
สมาคม
ศิษย์เก่าแพทย์ศิริราช
9.
สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิ ดล
10
World Federation of Hemophilia 11
International Society of Hematology
12
International Society of Tropical Pediatrics 13
Asia
Pacific Society of Thrombosis and Hemostasis
14
Honourary Member of the American Pediatric Society
8. งานประจา

คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ พ.ศ.2500-2512 :
- อาจารย์แผนกกุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี พ.ศ.2508-จนเกษียณอายุราชการ :
- ร่ วมในการก่อตั้งคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิ บดี : ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ , คลังเลือด
และห้องปฏิบตั ิการโลหิตวิทยา ภาควิชาพยาธิวทิ ยา, จัดตั้ง“ศูนย์บริ การโลหิ ตแห่งชาติ สาขา
โรงพยาบาลรามาธิบดี” ซึ่ งนับเป็ นสาขาแห่งที่ 2 ของประเทศไทย เป็ นโรงพยาบาลแห่ งที่ 2 ของ
ประเทศ ทีไ่ ม่ มีการซื้อขายโลหิตเลย ใช้ โลหิตจากการรับบริจาคทั้งหมด
- ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ : หัวหน้าหน่วยโลหิ ตวิทยา พ.ศ.2512-2536 และหัวหน้าภาควิชากุมารเวช
ศาสตร์ พ.ศ.2529-2536
- มูลนิธิรามาธิบดี : กรรมการบริ หารและเหรัญญิก พ.ศ.2517-2521, ประธานก่อตั้งและประธาน
กรรมการร้านค้าสวัสดิการ พ.ศ.2524-2528 และประธานกรรมการทุนอาชวดิช-ศิริรัตน์ พ.ศ.2544ปัจจุบนั
9. ตาแหน่ งหน้ าทีก่ ารงานในอดีตทีส่ าคัญ
9.1 สมาคมแพทย์สตรีแห่ งประเทศไทย :
2507-2513 - กรรมการอานวยการ
2509-2511 - ประธานแผนกสัมพันธ์ต่างประเทศ รับผิดชอบติดต่อประสานงานกับต่างประเทศ ทั้งใน
ด้านข้อมูลการจัดหาทุนไปศึกษาต่อ การแลกเปลี่ยนความรู ้และข้อมูลระหว่างประเทศ
- ได้ร่วมกิจกรรมของสภาสังคมสงเคราะห์ร่วมกับสมาคมแพทย์สตรี แห่งประเทศไทยให้
การตรวจรักษาผูป้ ่ วยที่ชุมชนแออัดห้วยขวาง ทุกวันเสาร์ที่ 4 ของเดือน ตลอดระยะเวลา 2 ปี
9.2 สานักนายกรัฐมนตรี :
2534-2536 กรรมการป้ องกันและควบคุมโรคเอดส์แห่งชาติและอนุกรรมการเกี่ยวกับโรคเอดส์
9.3 กระทรวงสาธารณสุ ข :
2525-2528
กรรมการบริ หารศูนย์โรคเลือดออกง่ายแห่งชาติ ในแผนพัฒนาแห่งชาติแผน 5
2536-2537 ประธานอนุกรรมการประเมินสถานการณ์โรคเลือดออกในสมองทารก APCD และได้ นาเสนอ
การป้ องกันรักษา “การให้วติ ามินเคแก่ทารกแรกเกิดทุกราย ใช้เป็ นนโยบายระดับชาติ บรรจุในแผนพัฒนาแผน 7”
เป็ นที่ปรึ กษาและกรรมการวางแผนในโครงการนี้ ทาให้โรคนี้
หมดไปจากประเทศไทยและประเทศอื่นๆ
9.4 แพทยสภา :

2523-ปัจจุบนั กรรมการร่ างกฎเกณฑ์และประธานอนุกรรมการการฝึ กอบรมและสอบความรู ้ความ
ชานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาโลหิตวิทยา สาขากุมารเวชศาสตร์ โรคเลือด
และสาขากุมารเวชศาสตร์ (บางวาระ)
9.5 มหาวิทยาลัยมหิดล:
2525-2533 กรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์และ/หรื อสอบนศ.บัณฑิตวิทยาลัย ระดับปริ ญญาโทและเอก
2535-2536 เป็ นตัวแทนคณาจารย์ประเมินอาจารย์ตวั อย่างของสภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหิ ดล
2537-2552 ได้รับเชิ ญให้พิจารณารางวัลอาจารย์ดีเด่นบางปี และประเมินผลงานผูเ้ สนอขอกาหนด ตาแหน่ง
ศาสตราจารย์ และผูเ้ ชี่ยวชาญระดับต่าง ๆ
9.6 ศูนย์บริ การโลหิ ตแห่งชาติ สภากาชาดไทย :
2509-25 40 อนุกรรมการบางชุ ด ที่ปรึ กษาแผนกพลาสม่า และผลิตภัณฑ์โลหิ ต
2537-ปัจจุบนั ประธานจัดอบรมสัมมนาเชิงปฏิบตั ิการ “งานบริ การของศูนย์บริ การโลหิ ตแห่งชาติ”
ทุกปี ปี ละ 1-2 ครั้ง
9.7 สมาคมโลหิ ตวิทยาแห่งประเทศไทย :
2519-2524 เลขาธิ การก่อตั้งและกรรมการบริ หาร 2 สมัย
2529-2536 นายกสมาคมโลหิ ตวิทยาแห่งประเทศไทย (2 สมัย)
2524-2546 ประธานและอนุกรรมการกลุ่ม Blood Coagulation NMO-WFH, IHTC ขององค์การฮีโมฟี เลียโลก
2534-ปัจจุบนั ที่ปรึ กษากองบรรณาธิ การ และร่ วมริ เริ่ มทาหนังสื อวารสารโลหิ ตวิทยาและเวชศาสตร์ บริ การโลหิ ต
9.8 สมาคมกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย :
2514-2533 กรรมการบริ หาร เลขาธิ การ และผูช้ ่วยเหรัญญิกบางสมัย
9.9 ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย :
2530-2533 เลขาธิ การก่อตั้ง กรรมการบริ หาร และผูช้ ่วยเหรัญญิกบางสมัย
2533-2538 ประธานอนุกรรมการผูเ้ ชี่ยวชาญในสาขาโลหิตวิทยา กุมารเวชศาสตร์ และประธาน
อนุกรรมการส่ งเสริ มการวิจยั
9.10. มูลนิธิโลหิ ตจางธาลัสซี เมียแห่งประเทศไทย :
2532-ปัจจุบนั กรรมการก่อตั้ง และรองประธานมูลนิธิฯ
10.
การทางานในองค์ การระดับนานาชาติ
1. The World Federation of Hemophilia (องค์การฮีโมฟี เลียโลก) มีสมาชิก 120 ประเทศ
2522-2539 Medical Advisory Board
2528-2547 Director, Federation’s Regional Office-ASEAN Countries

2531-2537
2532-2534

Committees for Education on AIDS
Working Committee on “The Decade Plan of Hemophilia Care for the 90’s”
ได้รับเชิ ญให้ไปเป็ นที่ปรึ กษาและจัดอบรมวิชาการในประเทศต่างๆ ครั้งละ 3-5 วัน กว่า 10 ครั้ง
อาทิ เวียดนาม เมืองฮานอยและโฮจิมิน ลาว พม่า มาเลเซี ย อินโดนี เซี ย ฟิ ลิปปิ นส์
2538-2543 Director, Twinning Programme, Bangkok-Jakarta
2543-2545 Country Representative, WFH-Global Forum on Blood Safety and Supply of
Hemophilia Treatment Product ที่ Montreal, Canada 2000, Budapest, Hungary 2003
2. International Society of Hematology, Asian Pacific Division
2531-2546 ได้รับเชิญให้ทาหน้าที่เป็ น Counselor Committee, Vice-President, International Advisory Board
3. World Health Organization
2533-2534 ได้รับเชิ ญเป็ นที่ปรึ กษาเกี่ยวกับการป้ องกันและควบคุมโรคฮีโมฟี เลีย และอื่นๆ
4. International Society of Thrombosis and Hemostasis
2528-2536 Working Committee on Neonatal Vitamin K Prophylaxis on Neonatal Hemostasis
5. Asia Pacific Society of Thrombosis and Hemostasis
2543-2547 กรรมการก่อตั้งและกรรมการบริ หาร
11. ผลงานทีส่ าคัญและเกิดประโยชน์ อย่ างสู งบางเรื่องทีค่ วรกล่ าวถึง
11.1 โรคเลือดออกง่ ายในสมองทารก (Acquired Prothrombin Complex Deficiency
in Infant - APCD)
เป็ นผูค้ น้ พบโรคนี้ในปี พ.ศ.2506 และได้รายงานโรคนี้ เป็ นคนแรก ได้ศึกษาค้นคว้าวิจยั
ต่อเนื่องมาตลอด 30 ปี จนโรคนี้หมดไปจากประเทศไทยในพ.ศ.2537 รวมเวลาศึกษาต่อเนื่ อง 31 ปี
ได้ ศึกษาโรคนีจ้ นครบวงจร ตั้งแต่อุบตั ิการณ์ อาการทางคลินิก การเปลี่ยนแปลง
ห้องปฏิบตั ิการ การวินิจฉัย การรักษา พยาธิ กาเนิด สาเหตุของโรค การป้ องกัน และการหาแนวทางที่จะ
ป้ องกันโรคนี้ในแนวกว้าง ได้ติดต่อบริ ษทั ยาต่างประเทศ ผลิตวิตามินเค ชนิดหยดทางปากแทนการฉี ด
เข้ากล้ามเพื่อใช้ป้องกันโรค เพราะสมัยนั้นทารกเกิดที่บา้ น ได้ศึกษาวิจยั พบว่าได้ผลดี สามารถป้ องกัน
โรคได้ ต่อมาได้เปลี่ยนเป็ นฉี ดเข้ากล้าม เมื่อทารกส่ วนใหญ่เกิดที่โรงพยาบาลสามารถฉี ดยาให้แก่ทารก
แรกเกิดทุกรายได้ ผลงานนี้ได้ถูกใช้เพื่อป้ องกันโรคทั้งในและต่างประเทศโดยเฉพาะประเทศกาลัง
พัฒนาทัว่ โลก กระทรวงสาธารณสุ ขได้นางานวิจยั นี้มาใช้ในแผนพัฒนาฯที่ 7 ให้ทารกแรกเกิดทุกรายได้
รับวิตามินเค เพื่อป้ องกันโรคเลือดออกง่ายตั้งแต่ พ.ศ.2537 เป็ นต้นมา ทาให้ โรคนีห้ มดไปจากประเทศ
ไทยและประเทศเพือ่ นบ้ าน

การวิจยั นี้มีผลช่วยลด infant morbidity, infant mortality และความพิการทางสมองของทารก
โดยลงทุนน้อย แต่ลดการสู ญเสี ยเศรษฐกิจในการรักษาพยาบาล และดูแลเด็กพิการมูลค่ามหาศาล ตรงกับ
นโยบายของรัฐที่จะให้ “เด็กเกิดน้อย เกิดรอด ปลอดภัย เติบโตเป็ นผูใ้ หญ่ที่แข็งแรงสมบูรณ์ท้ งั ร่ างกาย
จิตใจ อารมณ์ และสังคม” กระทรวงสาธารณสุ ขได้ศึกษาโครงการนี้พบว่า มีความคุ้มทุน (Cost
Effectiveness) สู งมาก
11.2 โรคไข้ เลือดออก งานวิจยั ได้แก่
ได้ศึกษาความผิดปกติของภาวะเลือดออกในโรคไข้เลือดออกทาให้รู้แนวทางการรักษาภาวะเลือด
ออกที่ถูกต้อง
ได้ศึกษาวิจยั บุกเบิกในการนา platelet concentrate มาใช้รักษาโรคไข้เลือดออกเป็ นคนแรกของโลก
ในพ.ศ.2507 ซึ่ งเป็ นที่ยอมรับและใช้ปฏิบตั ิเป็ นมาตรฐานในการรักษาอาการเลือดออกในโรคไข้เลือดออกทั้งใน
และต่างประเทศ
ได้ร่วมศึกษาวิจยั ภาวะช็อคและผลการใช้ steroid มีการเน้นการรักษาภาวะช็อคจากไข้เลือดออกด้วย
การเพิ่มปริ มาตรของน้ าในกระแสโลหิ ตและลดการใช้ steroid ลงมาก ซึ่ งเป็ นประโยชน์ต่อผูป้ ่ วย ลดอาการ
แทรกซ้อนจากยาและประหยัดค่าใช้จ่ายเป็ นจานวนมาก
11.3 ระบบบริการโลหิตและการผลิตผลิตภัณฑ์ โลหิต
ตั้งแต่ พ.ศ.2503 ได้ร่วมงานวิจยั ระหว่างทาปริ ญญาเอก ที่มหาวิทยาลัยเพนซิ ลวาเนีย ผลิต
factor VIII concentrate ที่บริ สุทธิ์ มาก และได้ถ่ายทอดเทคโนโลยีน้ ีได้แก่บริ ษทั เอกชนในอเมริ กาผลิต
จาหน่าย นอกจากนี้ได้ร่วมงานกับอาจารย์ Professor Dr. Isaac Djerassi และ
Professor Dr.Irving J. Wolman ที่โรงพยาบาลเด็กแห่งเมืองฟิ ลาเดลเฟี ย ทา cryoprecipitate ใช้ เป็ นคน
แรกของโลก ใช้รักษาผูป้ ่ วยโรค hemophilia A เป็ นครั้งแรก
พ.ศ.2506 เมื่อกลับจากการศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ ได้ริเริ่ มเป็ นผูน้ าเทคโนโลยีการเตรี ยม
ส่ วนประกอบของเลือดมาใช้ในประเทศไทย นับเป็ นประเทศแรกของเอเซียที่ใช้ blood component รักษา
ผูป้ ่ วย และศึกษาวิจยั เพื่อให้ผปู ้ ่ วยได้รับการรักษาด้วยเลือดแยกส่ วนต่างๆ อย่างถูกต้องเหมาะสมสาหรับ
ประเทศไทย อาทิ โรคไข้เลือดออก โรคเลือดออกง่ายพันธุ กรรมและโรคอื่นๆ
ได้พยายามหาแนวทางให้โรงพยาบาลต่างจังหวัดมีเลือดแยกส่ วนใช้เพียงพอ โดยเสนอแนะ
ประสานงานกับศูนย์บริ การโลหิ ตแห่งชาติ ให้ผลิต fresh dry plasma (พลาสมาสดผง) และได้ศึกษาวิจยั
อย่างครบวงจร ทาให้โรงพยาบาลต่างจัดหวัดมีเลือดแยกส่ วนใช้ทวั่ ถึงมากขึ้น กล่าวคือมีพลาสม่าผงใช้ใน
ต่างจัดหวัดและชนบทห่างไกล สามารถใช้ทดแทน fresh frozen plasma และยังสามารถใช้รักษาโรคอื่นๆ

ทั้งภาวะเลือดออกง่าย ภาวะขาดโปรตีน ภาวะช็อคจากการเสี ยพลาสม่า และอื่นๆ นอกจากนี้ผปู ้ ่ วยโรคฮีโมฟี
เลียได้เบิกพลาสม่าผงเก็บไว้ใช้รักษาตนเองที่บา้ น
ตั้งแต่เกษียณอายุราชการในพ.ศ.2536 จนถึงปัจจุบนั ได้ทาหน้าที่เป็ นที่ปรึ กษาของศูนย์บริ การโลหิ ต
แห่งชาติสภากาชาดไทย ได้ร่วมสร้างงานสาคัญกับศูนย์ฯ อาทิ การวิจยั และผลิตผลิตภัณฑ์โลหิ ต โดยทาลายเชื้อ
ไวรัสตับอักเสบ และ HIV ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการรักษาอาการเลือดออกในผูป้ ่ วยโรคฮีโมฟี เลีย
ได้แก่ Heat treated freeze dried cryoprecipitate (HTFDC) ซึ่ งได้ผลิตให้ผปู ้ ่ วยใช้จนถึงปั จจุบนั นี้
ตั้งแต่พ.ศ.2537 จนถึงปั จจุบนั นี้ ศูนย์บริ การโลหิ ตฯ ได้มอบให้ผเู ้ ขียนเป็ นประธานการจัด
อบรมระยะสั้น “งานบริ การโลหิ ตของศูนย์บริ การโลหิ ตแห่งชาติ” ทุกปี ปี ละ 1-2 ครั้ง ให้แก่แพทย์และ
นักวิทยาศาสตร์ ทวั่ ประเทศ พร้อมกับจัดพิมพ์หนังสื อประกอบการอบรม สาหรับนาไปใช้ประโยชน์ใน
การปฏิบตั ิงานต่อไป
11.4 โรคฮีโมฟี เลีย
พ.ศ.2506-2507 ได้จดั ตั้ง Blood Coagulation Lab ที่สมบูรณ์แห่งแรกของประเทศที่
โรงพยาบาลศิริราช ทาให้สามารถทดสอบทางห้องปฏิบตั ิการเพื่อการวินิจฉัย และจัดเตรี ยมโลหิ ตแยกส่ วน
ในการรักษาภาวะเลือดออกง่ายในโรคต่างๆได้ถูกต้องและทันสมัย ได้ขอความร่ วมมือสนับสนุนจาก
องค์การต่างประเทศเช่น ทุนร๊ อคกี้เฟลเลอร์ มหาวิทยาลัยเพนซิ ลเวเนีย และโรงพยาบาลเด็กแห่งเมืองฟิ ลาเด
เฟี ย องค์การฮีโมฟี เลียโลก และองค์กรอื่นๆ อย่างต่อเนื่ องเพื่อการพัฒนางานทางโลหิ ตวิทยาและธนาคาร
เลือด รวมทั้งพัฒนาแพทย์และบุคลากรการแพทย์ เครื่ องมืออุปกรณ์การแพทย์ และการจัดประชุมสัมมนา
วิชาการเพื่อส่ งเสริ มการดูแลรักษาโรคฮีโมฟี เลียให้ครบวงจร
พ.ศ.2520-2522 ได้ศึกษาวิจยั หาอุบตั ิการณ์ของโรคเลือดออกง่ายพันธุ กรรมในประเทศไทย
ซึ่ งใช้เป็ นตัวเลขอ้างอิงสาหรับประเทศไทยและประเทศใกล้เคียงตลอดมา หลังจากนั้นได้ร่วมมือ
ประสานงานกับสถาบันต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ พัฒนา ส่ งเสริ ม สนับสนุนการดูแลรักษาโรคฮีโมฟี
เลียและภาวะเลือดออกง่ายให้ครอบคลุมทัว่ ประเทศ เริ่ มจากการวินิจฉัยที่ถูกต้อง การรักษาที่สามารถทา
ได้ในโรงพยาบาลระดับต่างๆ โดยการจัดทาและผลิตส่ วนประกอบของเลือดให้เพียงพอ
พ.ศ.2522 ได้เริ่ มโครงการ “Home Care Program” คือให้ผปู้ ่ วยรักษาตัวเองที่บา้ น โดยมีผลิตภัณฑ์
โลหิ ต เช่น พลาสม่าสดผงเก็บไว้ฉีดเองที่บา้ น สามารถรักษาได้รวดเร็ วตั้งแต่เลือดออกระยะแรก ได้ผลดีในการ
รักษา ประหยัดค่ารักษาพยาบาล ลดเวลาการขาดเรี ยนขาดงาน ลดภาระของแพทย์ ทาให้ผปู ้ ่ วยมีคุณภาพชีวติ ที่ดี
ขึ้น ปั จจุบนั รัฐบาลได้นามาใช้กบั ผูป้ ่ วยทัว่ ประเทศ
พ.ศ.2525 กระทรวงสาธารณสุ ขเห็นความจาเป็ นและความสาคัญในงานนี้ โดยตั้งศูนย์ โรคเลือดออก
ง่ ายแห่ งชาติในแผนพัฒนาฯ แผน 5 และจัดอบรมแพทย์และนักวิทยาศาสตร์ ทวั่ ประเทศ รวมทั้งจัดเครื่ องมือ

แพทย์ สามารถทา blood component ใช้เองได้ในโรงพยาบาลศูนย์ทุกแห่งขณะนั้น และมี blood coagulation
laboratory รองรับในโรงพยาบาลทัว่ ไปทุกแห่ง
ความสาเร็ จและผลงานดังกล่าว องค์การอนามัยโลกได้เชิ ญไปร่ วมทาแผนการดูแลรักษาและการ
ป้ องกันโรคฮีโมฟี เลียสาหรับประเทศกาลังพัฒนา และได้ตีพิมพ์บทความ Possibilities for the Prevention and
Control of Hemophilia : The Example from Thailand ในหนังสื อ WHO/WFH Document 90.3 และ WHO
Bulletin 1991:69:17-26 พ.ศ.2539 เพื่อเผยแพร่ เป็ นแนวทางปฏิบตั ิสาหรับประเทศกาลังพัฒนาทัว่ โลก
การนาโรคฮีโมฟี เลียเข้ าระบบหลักประกันสุ ขภาพแห่ งชาติ ให้ การดูแลรักษาผู้ป่วย ทัว่ ประเทศ
พ.ศ.2548 ศักราชใหม่ของการดูแลรักษาโรคฮีโมฟี เลีย สานักงานหลักประกันสุ ขภาพแห่งชาติ
(สปสช.) ได้เริ่ มระบบ “การบริ หารจัดการโรคเรื้ อรังที่มีค่าใช้จ่ายสู ง” (Disease Management of High Cost
Chronic Disease) ได้นาโรคฮีโมฟี เลียเข้ารักษาในระบบใหม่เป็ นโรคแรก ประสบความสาเร็ จเป็ นอย่างดี ทา
ให้ผปู ้ ่ วยโรคฮีโมฟี เลียทัว่ ประเทศ ได้ลงทะเบียน และเข้าถึงยา Factor concentrate รวมทั้งได้รับการรักษาอย่าง
ครบวงจร ทั้งด้านการดูแลรักษา ห้องปฏิบตั ิการ ธนาคารเลือด และระบบบริ การ
พ.ศ.2552 รายงานการประเมินผลการดูแลรักษาผูป้ ่ วยในระบบใหม่ทวั่ ประเทศที่ผา่ นมา 2 ปี ครึ่ ง
ระหว่างพ.ศ.2549-2551 รวม 1,008 ราย พบว่ามีคุณภาพชีวิตดีข้ ึนมาก (77%) ไปโรงเรี ยนและไปทางาน
ได้มากขึ้น (53%) การเข้า รพ.ลดลง (42%) อาการเลือดออกลดลงอย่างชัดเจน
เป็ นการประเมินผลในระดับประเทศที่น่าพอใจของทุกฝ่ าย องค์การฮีโมฟี เลียโลกได้ยกย่องชมเชยว่า
ประเทศไทยสามารถให้การดูแลรักษาผูป้ ่ วยทัว่ ประเทศได้อย่างเป็ นระบบและได้ผลดียงิ่ เป็ นตัวอย่างที่ดีให้
หลายประเทศในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์
11.5 การป้องกันการแพร่ เชื้อเอดส์ จากการรับเลือด
พ.ศ.2530 ได้มีการระบาดของเชื้อ HIV ในประเทศไทยอย่างรวดเร็ ว ซึ่ งได้แพร่ เข้าในผูบ้ ริ จาคโลหิต
จนมีผปู ้ ่ วยโรคฮีโมฟี เลีย และโรคเลือดอื่นๆ ติดเชื้ อ HIV จากการรับโลหิ ต พ.ศ.2534 แพทย์หญิงภัทรพร ได้ร่วม
งานวิจยั กับ ศ.พญ.พิมล เชี่ยวศิลป์ และร่ วมมือกับศูนย์บริ การโลหิ ตแห่งชาติสภากาชาดไทย แสดงให้เห็นถึง
ประโยชน์และความจาเป็ นของการตรวจ HIV-antigen ในเลือดบริ จาคทุกยูนิตในประเทศไทย พร้อมทั้งนาเสนอ
นายกรัฐมนตรี ในสมัยนั้น ซึ่ งเป็ นประธานคณะกรรมการเอดส์แห่งชาติ ให้มีการตรวจ HIV-antigen เพิ่มขึ้นใน
เลือดบริ จาคทุกยูนิต ซึ่งเดิมตรวจเฉพาะ HIV-antibody นับเป็ นประเทศแรกที่มีการตรวจ HIV-antigen ช่วยลด
การติดเชื้อ HIV จากการรับเลือดลงได้อย่างมาก
จากผลงานข้างต้น ทาให้แพทย์หญิงภัทรพร ได้รับรางวัลนานาชาติ “อองรี เชนู” จากฝรั่งเศส ในปี
พ.ศ.2539 นับเป็ นคนเอเซี ยและภาคพื้นแปซิ ฟิกคนแรกที่ได้รับรางวัลนี้ ซึ่ งมีการมอบรางวัลทุก 2 ปี ให้แก่แพทย์
หรื อนักวิทยาศาสตร์ที่มีผลงานวิจยั ดีเด่นเกี่ยวกับโรคเลือดออกง่าย

11.6 โรค acquired platelet dysfunction with eosinophilia
แพทย์หญิงภัทรพร เป็ นผูต้ ้ งั ชื่อโรคนี้ให้เหมาะสมเป็ นที่ยอมรับของต่างประเทศ และได้ใช้ชื่อนี้ท้ งั
ในและต่างประเทศตลอดมาจนถึงปั จจุบนั นี้ ได้ วิจยั พบว่าโรคนี้ วินิจฉัยได้ง่าย โดยดูรูปร่ างของเกร็ ดเลือด จะ
พบติดสี จางมีแกรนูลน้อย แต่ยงั มี cell membrane ช่วยให้สามารถวินิจฉัยโรคได้ง่าย สะดวก ทาได้ทุกที่ท้ งั ใน
เมืองและชนบท และร่ วมศึกษาวิจยั เพื่อหาแนวทางการ ห้ามเลือดในโรคนี้ โดยใช้เกร็ ดเลือดเข้มข้น ซึ่ งเป็ นที่
ยอมรับและใช้กนั ทัว่ โลก
11.7 โรคธาลัสซีเมีย
การรักษาโรคธาลัสซี เมียที่สาคัญที่สุดคือ การให้โลหิ ตแก่ผปู ้ ่ วยเป็ นระยะๆ ตลอดชี วติ ได้เชิญชวน
ผูเ้ ชี่ยวชาญจากหลายองค์กรทาแผนระดับชาติเกี่ยวกับการให้โลหิ ตผูป้ ่ วย
โรคธาลัสซีเมีย “National Guideline for Blood Transfusion in Thalassemia” ซึ่ งใช้ทวั่ ประเทศจนถึงปั จจุบนั
นี้ ทาให้ผปู ้ ่ วยโรคธาลัสซี เมียได้รับโลหิ ตที่มีคุณภาพ ปลอดภัย มีผลแทรกซ้อนน้อย ลดการให้โลหิ ต และผูป้ ่ วย
มีคุณภาพชีวติ ที่ดี ประหยัดเงินของรัฐและผูป้ ่ วย
11.8 การถ่ ายทอดเทคโนโลยีการเตรียมกาวไฟบรินและการใช้ กาวไฟบรินทางคลินิก

พ.ศ.2537-2539 เป็ นผูร้ ิ เริ่ มประสานงานและดาเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเตรี ยมกาว
ไฟบริ นใช้เองและการใช้กาวไฟบริ นทางคลินิก ในการผ่าตัด การทาฟัน และการห้ามเลือด ได้รับ
ความช่วยเหลือจากองค์การฮีโมฟี เลียโลกและรัฐบาลอิสราเอล ทาให้มีการใช้กาวไฟบริ นแพร่ หลาย
เสี ยค่าใช้จ่ายถูกลงมาก ช่วยลดการใช้ส่วนประกอบของโลหิตและผลิตภัณฑ์โลหิต ลดปัญหาภาวะ
เลือดออกรุ นแรงในการผ่าตัด การถอนฟันและผูป้ ่ วยที่มีภาวะเลือดออกง่าย ศูนย์บริ การโลหิตฯ ได้
ผลิตให้ใช้ทวั่ ประเทศตลอดมาจนถึงปัจจุบนั
บันทึกความภาคภูมิใจ
หน้าที่หลักที่สาคัญของอาจารย์คณะแพทยศาสตร์ทุกสถาบันมี 4 ข้อคือ การเรี ยนการสอน การ
ให้บริ การวิชาการและการดูแลรักษาผูป้ ่ วย การวิจยั และการส่ งเสริ มศิลปวัฒนธรรม แพทย์ ผูเ้ ขียนได้ปฏิบตั ิ
หน้าที่อาจารย์คณะแพทยศาสตร์ มาตลอดตั้งแต่จบการศึกษา จนปั จจุบนั นี้เป็ นเวลา 50 ปี เศษ มีความภาคภูมิใจที่
ได้ทาหน้าที่ท้ งั 4 ด้านนี้อย่างเต็มภาคภูมิ ด้วยความเต็มใจ ความสุ ขใจ ความพอใจ มีความสุ ขในการร่ วมงานกับ
คณาจารย์ นักศึกษาแพทย์ ผูป้ ่ วย และเพื่อนร่ วมงานทุกแห่งทั้งในและต่างประเทศ ได้มุ่งมัน่ ทางานทุกด้านจน
ได้รับรางวัลในสาขาต่างๆ อาทิ นักวิจยั ดีเด่นแห่งชาติ รางวัลอาจารย์ที่มีผลงานดีเด่นครบ 5 สาขา คือ ความเป็ น
ครู การบริ การ การวิจยั การแต่งตารา และการประดิษฐ์คิดค้น รางวัลมหิ ดลบีบราวน์ เพื่อการแพทย์และ
สาธารณสุ ขไทย รางวัลนานาชาติจากประเทศฝรั่งเศส และจากองค์การฮีโมฟี เลียโลก และอื่นๆ

ทั้งนี้ผเู ้ ขียนตระหนักอยูเ่ สมอว่า ผูเ้ ขียนไม่ใช่เป็ นคนเรี ยนเก่งหรื อมีสติปัญญาเฉี ยบแหลม แต่มีจิตวิญาณ
ทีเ่ ห็นใจ อยากช่ วยเหลือผู้ป่วยทีม่ ีความทุกข์ ทรมานจากโรคต่ างๆ ทาให้กระตือรื อร้น มุมานะ พยายามหา
แนวทางดูแลรักษาและป้ องกันโรคบางโรคให้หมดไป โดยปรึ กษาหาความรู ้จากอาจารย์และผูร้ ู ้ท้ งั ในและ
ต่างประเทศ ค้ นคว้ าวิจัยในสิ่ งทีไ่ ม่ ร้ ู ซึ่ งผูเ้ ขียนมีความซาบซึ้ ง ระลึกถึงพระคุณ และมีความกตัญญูกตเวทีต่อทุก
ท่านเสมอ
นอกจากนี้ ผูเ้ ขียนได้เชิ ญชวนแพทย์และบุคลากรการแพทย์ให้ร่วมมือ ร่ วมใจ ร่ วมปรึ กษาหารื อ เพื่อหา
แนวทางการดูแลรักษาและป้ องกันโรคต่างๆ และนาเสนอรัฐบาลให้ใช้ท้ งั ประเทศ และได้ขอการสนับสนุ นและ
ความร่ วมมือจากองค์กรต่างประเทศในการพัฒนางานเหล่านี้
บทขอบคุณ
ผลงานที่นาเสนอทุกเรื่ อง เป็ นผลงานร่ วมของแพทย์และบุคลากรการแพทย์หลายสถาบัน หลายองค์กร
รวมทั้งได้รับการสนับสนุน ความรู ้ การแนะนา ความช่วยเหลือและกาลังใจจากครู อาจารย์ ผูบ้ งั คับบัญชา กลุ่ม
ผูป้ ่ วย ผูร้ ่ วมงานหลายฝ่ าย รวมทั้งญาติพี่นอ้ งและเพื่อนฝูง ซึ่ งผูเ้ ขียนขอกราบบูชาครู ระลึกถึงพระคุณ และ
ขอขอบพระคุณทุกท่านและทุกสถาบันเป็ นอย่างสู ง
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