
ประสิทธิผลโครงการป้องกันและควบคุมโรคธาลัสซีเมียใน

โรงพยาบาลชุมชน จังหวัดนครราชสีมา

ยุพิน โจ้แปง* สุเทพ เพชรมาก* สนอง สุขแสวง** 

วรรธนันท์ ทินวัง* นพวรรณ หมื่นน้อย*

*ศูนย์อนามัยท่ี ๕ นครราชสีมา **มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
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อุบัติการณ์ธาลัสซีเมียในประชากรไทย

สุทัศน์ ฟู่เจริญและคณะ, 2545

a-thal 30%
b-thal 9-10%
HbE 8%

a-thal 20-25%
b-thal 3%
HbE 13-17%

a-thal 16%
b-thal 2-4%
HbE 9-11%

a-thal 20%
b-thal 6%
HbE 30-50% พาหะธาลัสซีเมีย 53.2 %

(วิชัย เทียนถาวรและคณะ, 2547)

นครราชสีมา

พาหะธาลัสซีเมีย 43.7 %

(ยุพิน โจ้แปงและคณะ, 2547)



1

โรค คู่เสี่ยง/ป*ี เด็กเกดิใหม่/ปี* ค่ารักษาพยาบาล อายุขัย

b-thalassemia major 826 207 260,820,000 10

b-thalassemia/HbE 12,853 3,213 21,205,800,000 30

Hb Bart’s hydrops fetalis 3,333 833 20,825,000 0

Total 17,012 4,253 21,487,445,000

(ต่อพงศ์ สงวนเสริมศร,ี 2545)

ปัญหาด้านสาธารณสุข

* ค านวณตามจ านวนการเกิด 800,000 คน/ปี
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 ลดจ านวนเด็กเกิดใหม่ป่วยเป็นโรคธาลัสซีเมียชนิดรุนแรง

 ให้การดูแลรักษาผู้ป่วยให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดี

(Hb Bart’s hydrops fetalis) (b-thalassemia major) (b-thalassemia / HbE)

การป้องกันและควบคมุธาลสัซีเมียในประเทศไทย
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 ให้ความรู้

 ตรวจคดักรองหาพาหะ

 ให้การปรึกษา

 ตรวจวินิจฉัยกอ่นคลอด

(WHO, 1994)

Normal

Carrier

Disease

กลยุทธ์การป้องกันและควบคุมโรค

ก าหนดคู่เสี่ยง



1
-/- -/+, +/-, +/+

หญิงตั้งครรภ์มาฝากครรภท์ี่คลนิกิ ANC

ตรวจยนืยนั : Hb typing, PCR

ตรวจเลือดสามี

ให้การปรกึษา, ตรวจวนิิจฉัยก่อนคลอด

ไม่เปน็ธาลัสซีเมยีชนิด
รุนแรง

ยุตกิารต้ังครรภ์

ให้การปรกึษาก่อนตรวจกรอง, ตรวจกรองด้วย OF/MCV +DCIP

ตั้งครรภ์ต่อไป

-/--/+, +/-, +/+

คู่เสี่ยง

เป็นธาลัสซเีมียชนิด
รุนแรง

ไม่ใช่คู่เสีย่ง

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

ตั้งครรภ์ต่อไป

ขั้นตอนการให้บริการด้านธาลัสซีเมีย



ศูนย์อนามัยที่ ๕ นครราชสีมา
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วัตถุประสงค์ทั่วไป

วัตถุประสงค์เฉพาะ

        เพื่อศึกษาประสิทธิผลโครงการป้องกันและควบคุมโรคธาลัสซีเมียใน

โรงพยาบาลชุมชน จังหวัดนครราชสีมา

1. เพื่อศึกษาความคุ้มทุนของโครงการป้องกันและควบคุมธาลัสซีเมียในหญิง

ตั้งครรภ์และคู่สมรส

2. เพื่อศึกษาระบบการใหบ้ริการโครงการป้องกันและควบคมุธาลัสซีเมียในหญิง

ตั้งครรภ์และคู่สมรสของสถานบริการของรัฐ

3. เพื่อส ารวจความรู้เกี่ยวกับธาลัสซีเมียและการแปลผลทางห้องปฏิบตัิการของ

ผู้ปฏบิัติงานดา้นธาลัสซีเมีย
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วิธีการศึกษา

        การศึกษาเชิงพรรณนา (ผ่านคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยกรมอนามัย : 

เลขที่ 055 วันที่ 22 เมษายน 2557)

        เพื่อศึกษาประสิทธิผลโครงการป้องกันและควบคุมโรคธาลัสซีเมียใน

โรงพยาบาลชุมชน 22 แห่ง จงัหวัดนครราชสีมา ที่ส่งตรวจยืนยันธาลัสซีเมียกบั

ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2555 ถึงเดือนกันยายน 2556
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ขอบเขตการศึกษา



1. ความคุ้มทุนของโครงการฯ

 หญิงตั้งครรภ์และสามีท่ีมารบับริการฝากครรภ์ใน รพ. ชุมชน 22 แห่ง 

จังหวัดนครราชสีมา ตั้งแต่เดอืนตุลาคม 2555 ถึงเดือนกันยายน 2556

2. ระบบการใหบ้ริการแต่ละข้ันตอนในโครงการ

 เจ้าหน้าทีผู่้ปฏบิัติงานเกี่ยวกับโครงการฯ และหญิงตั้งครรภ์เสี่ยงที่มี

โอกาสมีลูกเป็นโรคธาลัสซีเมียชนิดรุนแรง จ านวน 56 ราย ที่มารับ

บริการใน รพ. ชุมชน 22 แหง่ จังหวัดนครราชสีมา ตั้งแต่เดือนตุลาคม 

2555 ถึงเดือนกันยายน 2556

3. ความรูเ้ก่ียวกับธาลัสซีเมียและการแปลผลทางห้องปฏบิตัิการ

 เจ้าหน้าทีผู่้ปฏบิัติงานเกี่ยวกับโครงการฯใน รพ.ชุมชน 22 แห่งๆละ 4 

คน โดยเป็นผูใ้ห้การปรึกษา 2 คน และเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบตักิาร 2 คน

กลุ่มตัวอย่าง



การเก็บรวบรวมข้อมูล

1. ความคุ้มทุนของโครงการฯ

 ทะเบียนการใหบ้ริการดา้นธาลัสซีเมีย ที่ รพ. ชุมชน ศูนย์อนามัยที่ 5 

รพ. มหาราชนครราชสีมา

2. ระบบการใหบ้ริการแต่ละขั้นตอนในโครงการฯ

 แบบสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ผูป้ฏบิัติงานและหญิงตั้งครรภ์เสี่ยงที่มารับ

บริการฝากครรภ์ เก่ียวกับระบบการให้บริการด้านธาลัสซีเมีย

3. ความรู้เกี่ยวกับธาลัสซีเมียและการแปลผลทางห้องปฏบิตัิการ

 แบบทดสอบความรู้เจา้หนา้ที่ผู้ปฏบิัติงานเก่ียวกับธาลัสซีเมียและการ

แปลผลทางห้องปฏิบตัิการ

การประชุมวิชาการสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ ๙ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘ โรงแรมเทพนคร บุรีรัมย์



       การบรรยายลักษณะข้อมูล ใช้สถิติพรรณนา: การแจกแจงความถ่ี ค่าร้อยละ 

ค่าเฉลี่ย ค่ามธัยฐาน

        การเปรียบเทียบผลลัพธ์ที่เป็นข้อมูลต่อเนื่องใช้  Independent t test และ 

Mann-Whitney U test

ระยะเวลาศึกษา

การวิเคราะห์ข้อมูล

       เดือนมกราคม – เดือน กันยายน 2557
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ผลการศึกษา
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1. ความคุ้มทุนของโครงการ

ป้องกันและควบคุมโรคธาลัสซีเมีย

Termination 4 ราย
(Beta/HbE 2 ราย

Hb Bart’s hydrops fetalis 2 ราย)

ตรวจกรอง 10,602 ราย (90.5%)

ปกติ 

Hb Typing , PCR  1,941 คู่ (91.8%)

คู่เสี่ยง 56 คู่

แท้ง 5 ราย (8.9%)

ปกต/ิพาหะ 
18 ราย

Severe thalassemia 4 ราย 
(18.2%)

หญิงตั้งครรภ์ทั้งหมด 11,707 ราย*

ผิดปกติ 4,762 ราย (44.9%) ตามสามี 3,450 ราย (72.4%)

ตรวจกรอง

ผิดปกติ 2,114 ราย (61.3%) ปกติ

PND 22 ราย (51.2%)เสี่ยง 43 ราย (76.8%)

b+thal (-28 mutation) 8 ราย (14.3%)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

มาฝากครรภ์ก่อน 12 สัปดาห ์5,814 ราย (49.7%)*



รายละเอียดค่าใช้จ่ายของโครงการ

ขั้นตอนการด าเนนิงาน จ านวน
ราคา 
(ราย)

รวมคา่ใช้จ่าย 
(บาท)

1.ตรวจ MCV และ DCIP หญิงตั้งครรภ์ (รพ. 14 แห่ง) 6,213 67 416,271

2. ตรวจ OF และ DCIP หญิงตั้งครรภ์ (รพ. 8 แห่ง) 4,389 30 131,670

3.ตรวจ MCV หญิงตั้งครรภ์ในกรณีท่ี OF หรือ DCIP เป็น
บวก (รพ. 8 แห่ง)

2,099 50 104,950

4. ตรวจ MCV และ DCIP สามี (รพ. 14 แห่ง) 2,838 67 190,146

5. ตรวจ OF และ DCIP สามี (รพ. 8 แห่ง) 1,870 30 56,100

6. ตรวจ MCV สามีในกรณีท่ี OF หรือ DCIP เป็นบวก 
(รพ. 8 แห่ง)

778 50 38,900

7. ตรวจ Hemoglobin Typing ของคู่สมรส 1,941 250 485,250

8. ตรวจ PCR ส าหรับ Alpha-thalassemia 1,182 350 413,700

9.ตรวจ PCR ส าหรับ Beta-thalassemia 90 600 54,000

10. ตรวจวินิจฉัยทารกในครรภ์ 20 2,500 50,000

11. ยุติการตั้งครรภ์กรณีท่ีทารกในครรภ์เป็นโรค 4 1,500 6,000

รวม 1,946,987



รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการรักษาผู้ป่วย 2 ราย

ชนิดของธาลัสซีเมีย อายุขัยโดย
เฉลี่ย (ปี)

ค่า
รักษาพยาบาล 
(ราย / เดือน)

ยุติการตั้งครรภ์
กรณีทารกใน
ครรภ์เป็นโรค
ชนิดรุนแรง

ค่า
รักษาพยาบาล
หากมีชีวิตอยู่ 

(ราย)

Beta-thalassemia 
Major

10 10,000 0 0

Hb Bart’s hydrops 
fetalis

- - 2 -

Beta-thalassemia 
/ HbE

30 4,950 2 3,564,000

รวม - - - 3,564,000

ลดค่าใช้จ่าย 3,564,000-1,946,987 = 1,617,013 บาท

Benefit : Cost ratio = 1.8:1



2. ระบบการให้บริการโครงการป้องกันและควบคุมโรคธาลัสซเีมีย

ข้ันตอนการให้บริการ จ านวนแห่ง (%)

1. ขั้นตอนการให้การปรึกษาก่อนเจาะเลือด
    - รายกลุ่ม
    - รายบุคคล*

7 (31.8)
15 (68.2)

2. ขั้นตอนการเจาะเลือดตรวจกรองธาลัสซีเมียหญิงตั้งครรภ์
    - ตรวจหญิงตั้งครรภ์ที่อายุครรภ์ < 16 สัปดาห์ 
    - ตรวจหญิงตั้งครรภ์ทุกคนทุกอายุครรภ์

7 (31.8)
15 (68.2)

3. ขั้นตอนการตรวจกรองธาลัสซีเมีย
    - ตรวจ MCV ร่วมกับ DCIP test 
    - ตรวจ OF test ร่วมกับ DCIP test ถ้าผลผิดปกติ ตรวจ MCV เพิ่ม 

14 (63.6)
8 (36.4)

“มาฝากท้องคนเดียว พยาบาลบอกให้นั่งรอเพื่อนๆก่อน พอคนท้องมาซัก 7-8 คน พยาบาลก็พูดให้ฟัง
พูดหลายอย่าง แต่จ าไม่ได้ว่าอะไรบ้าง”

“ วันไปฝากท้อง หมอเจาะเลือดตรวจ หมอบอกว่าตรวจเอดส์ แต่พอนัดไปฟังผลเลือดบอกว่า สามีเป็น
พาหะธาลัสซีเมีย แต่หนูเป็นโรคธาลัสซีเมีย ไม่เข้าใจ งงมาก”



ข้ันตอนการให้บริการ จ านวนแห่ง (%)

4. ขั้นตอนการเจาะเลือดตรวจกรองธาลัสซีเมียของสามีหญิงตั้งครรภ์
   - เจาะเลือดสามีเมื่อหญิงตั้งครรภ์มีอายุครรภ์ <16 สัปดาห์ และมีผลการ
     ตรวจกรองผิดปกติ 
  - เจาะเลือดสามีพร้อมหญิงตั้งครรภ์ทุกอายุครรภ์ 

12 (54.5)

10 (45.5)

5. ขั้นตอนการให้การปรึกษาหลังเจาะเลือดก่อนส่งตรวจวินิจฉัยก่อนคลอด
5.1 กรณีไม่ใช่คู่เสี่ยง 
     - พยาบาลเป็นผู้แจ้งผล
     - แพทย์เป็นผู้แจ้งผล
5.2 กรณีเป็นคู่เสี่ยง 
     - พยาบาลเป็นผู้แจ้งผล
     - แพทย์เป็นผู้แจ้งผล

13 (59.1)
9 (40.9)

2 (9.1)
20 (90.9)

การประชุมวิชาการสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ ๙ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘ โรงแรมเทพนคร บุรีรัมย์



สาเหตุไม่ได้รับการตรวจวินิจฉัยก่อนคลอด

ล าดบัที่ สาเหตุทีห่ญิงตั้งครรภ์ไมไ่ด้เข้ารับการตรวจวินิจฉยัก่อนคลอด จ านวน ร้อยละ

1 มาฝากครรภ์ชา้* 8 38.1

2 เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ในการก าหนดคู่เสี่ยง 4 19.0

3 ดุลพินิจของแพทย์ ถา้พ่อหรือแม่เปน็โรคธาลัสซีเมยีแต่ไม่มี
อาการรุนแรง

4 19.0

4 เสียคา่ใช้จ่าย 2 9.5

5 ไม่เหน็ความส าคัญของการตรวจน้ าคร่ า (ประสบการณ์เคยมี
บุตรมาแล้วและบตุรแข็งแรงดี

1 4.8

6 ปฏิเสธยุตกิารตั้งครรภ์ 1 4.8

7 ระบบบรกิารของรัฐรอนาน ไปฝากคลินกิเอกชน 1 4.8

รวม 21 100

สาเหตุเกิดจากผู้ให้บริการ 42.9%
สาเหตุเกิดจากผู้รับบริการ 57.1 %



เหตุผลที่เข้ารับการตรวจวินิจฉัยก่อนคลอด

ล าดับที่
เหตุผล

ที่หญิงตั้งครรภ์เข้ารับการตรวจวินิจฉัยก่อนคลอด จ านวน ร้อยละ

1 ท าตามค าแนะน าของเจ้าหน้าที่ 18 81.8

2 เคยเห็นเด็กทีเ่ป็นโรคธาลัสซีเมีย 2 9.1

3 มีประสบการณ์ตรง (พ่อหรือแม่เป็นโรคธาลัสซีเมีย
หรือเคยมีลูกเป็นโรคธาลัสซีเมีย)

2 9.1

รวม 22 100

การประชุมวิชาการสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ ๙ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘ โรงแรมเทพนคร บุรีรัมย์



3. ความรู้ธาลัสซีเมียและการแปลผลทางห้องปฏิบัติการ

การประชุมวิชาการสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ ๙ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘ โรงแรมเทพนคร บุรีรัมย์

ส่งแบบสอบถามทั้งหมด 88 ชุด ได้รับคืน 74 ชุด (84.1%)

ล าดับท่ี ต าแหน่ง จ านวน ร้อยละ

1 เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ 11 14.9

2 เจ้าพนักงานสาธารณสุข 1 1.4

3 นักเทคนิคการแพทย์ 30 40.5

4 พยาบาลวิชาชีพ (ผู้ให้การปรึกษา) 32 43.2

74 100



การประชุมวิชาการสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ ๙ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘ โรงแรมเทพนคร บุรีรัมย์

ค่าคะแนนความรู้ธาลัสซีเมียและการแปลผลทางห้องปฏิบัติการ

เร่ือง
จ านวนข้อ
ค าถาม

จพง.
วิทยาศาสตร์ฯ 

(n=11)

จพง. 
สาธารณสุข

(n=1)

พยาบาล
วิชาชีพ
(n=32)

นักเทคนิค
การแพทย์
(n=30)

ความรู้ทั่วไปด้านธาลัสซีเมีย
Mean (SD)
Median (range)

3
2.2 (0.4)
2 (2-3)

2 1.9 (1.0)
2 (0-3)

2.5 (0.7)
3 (1-3)

การแปลผลการตรวจกรองเบื้องต้น
Mean (SD)
Median (range)

5
3.3 (1.0)
3 (2-5)

5 2.2 (1.5)
2 (0-5)

3.7 (1.2)
4 (1-5)

การแปลผลตรวจยืนยัน
Mean (SD)
Median (range)

7
3.2 (1.8)
3 (1-7)

5 3.8 (2.0)
3 (1-7)

4.3 (2.1)
4 ( 1-7)

การก าหนดคู่เส่ียง
Mean (SD)
Median (range)

5
1.9 (0.9)
2 (1-3)

2
1.8 (0.9)
2 (0-3)

2.5 (0.7)
3 (1-3)

คะแนนรวม
Mean (SD)
Median (range)

20
10.6 (3.0)
10 (6-16)

14
9.6 (4.0)
8 (3-17)

13 (3.4)
14 (5-18)



เปรียบเทียบคะแนนความรู้ธาลัสซีเมียและการแปลผลทางห้องปฏิบัติการ
ระหว่างพยาบาลผู้ให้การปรึกษาและนักเทคนิคการแพทย์

เร่ือง
จ านวนข้อ
ค าถาม

พยาบาลวิชาชีพ
(n=32)

นักเทคนิคการแพทย์
(n=30)

p-value

ความรู้ทั่วไปด้านธาลัสซีเมีย
Mean (SD)
Median (range)

3
1.9 (1.0)
2 (0-3)

2.5 (0.7)
3 (1-3) 0.02 *a

การแปลผลการตรวจกรองเบื้องต้น
Mean (SD)
Median (range)

5
2.2 (1.5)
2 (0-5)

3.7 (1.2)
4 (1-5) 0.0002 *a

การแปลผลตรวจยืนยัน
Mean (SD)
Median (range)

7
3.8 (2.0)
3 (1-7)

4.3 (2.1)
4 ( 1-7)

0.27 b

การก าหนดคู่เส่ียง
Mean (SD)
Median (range)

5
1.8 (0.9)
2 (0-3)

2.5 (0.7)
3 (1-3) 0.001 *a

คะแนนรวม
Mean (SD)
Median (range)

20
9.6 (4.0)
8 (3-17)

13 (3.4)
14 (5-18) 0.001 *a

* Statistical  significance; a: Mann-Whitney U test, b: Independent t-test



สรุปผลการศึกษา

1. ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและควบคุมโรคธาลัสซีเมียในหญิงตั้งครรภ์และคู่สมรส เมื่อ

เปรียบเทียบกับค่ารักษาพยาบาลหากทารกคลอดเป็นโรคชนิดรุนแรงถือว่ามีความคุ้มทุน

2. หญิงตั้งครรภ์มาฝากครรภ์ช้า ท าให้ไม่ได้รับการตรวจกรองธาลัสซีเมียเบ้ืองต้นและได้รับ

การตรวจวินิจฉัยก่อนคลอด 

3. สามารถติดตามสามีของหญิงตั้งครรภ์ท่ีมีผลการตรวจกรองผิดปกติได้เพียง 72.4%

4.   หญิงตั้งครรภ์เสี่ยงเข้ารับการตรวจวินิจฉัยก่อนคลอดน้อย (51.2%) 

     3.1 หญิงตั้งครรภ์

          - ขาดความรู้และความตระหนักเกี่ยวกับธาลัสซีเมียและประโยชน์ของการ

             ฝากครรภ์เร็ว

      3.2 บุคลากรทางการแพทย์ 

          - ขาดความรู้เกี่ยวกับการแปลผลทางห้องปฏิบัติการ

5. ระบบบริการของสถานบริการของรัฐ ในจังหวัดนครราชสีมา ยังไม่เป็นมาตรฐาน

    เดียวกัน



การทดสอบ OF/DCIP จ านวน

(ราย)

FN (%)

Total EA (%) a0-thal T

-/- 266 23 (8.6%) 20 (7.5%) 3 (1.1%)

2. อัตราผลบวกปลอม

การทดสอบ OF/DCIP จ านวน 

(ราย)

FP (%) 

Non Hb E, a0-thal T, b-thal T

+/-, -/+, +/+ 1426 294 ( 20.6%)

1. อัตราผลลบปลอม  

ศึกษาอัตราการเกิดผลลบปลอมและผลบวกปลอมของการตรวจกรอง 

รพ. ชุมชน 18 แห่ง 

(น าเสนอในการประชุมสัมมนาวิชาการธาลัสซีเมียแห่งชาติ ครั้งที่ 18 ประจ าปี 2555)



แนวทางการพัฒนา

การประชุมวิชาการสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ ๙ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘ โรงแรมเทพนคร บุรีรัมย์



1

แนวทางการให้บริการธาลัสซีเมียในโครงการป้องกันและควบคุมโรคธาลัสซีเมีย

หญิงตั้งครรภ์และสามีมาฝากครรภท์ี่คลนิิก ANC *

ตรวจกรองดว้ย MCV *+ DCIP

ให้การปรกึษาเปน็คู่ *

-/- -/+, +/-, +/+

ตรวจยนืยนั : Hb typing, PCR

ให้การปรกึษาทางห้องปฏบิัตกิาร *

ไม่ใช่คู่เสีย่ง คูเ่สี่ยง

ตรวจวนิิจฉยัก่อนคลอด

ไมเ่ปน็ธาลัสซีเมยี
ชนิดรนุแรง

เป็นธาลัสซเีมีย
ชนิดรนุแรง

ยุตกิารต้ังครรภ์

ตั้งครรภ์ต่อไป

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)



ขอขอบคุณ

การประชุมวิชาการสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ ๙ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘ โรงแรมเทพนคร บุรีรัมย์

 หญิงตั้งครรภ์และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลชุมชนทุกแห่งท่ีใหค้วามร่วมมือใน

การให้ข้อมูลและตอบแบบสอบถาม


