
จนิตนา  พฒันพงศ์ธร 

ส านกัส่งเสรมิสุขภาพ  กรมอนามยั 

การบริหารจัดการ 
“THALASSEMIA” 



ประชากรไทยเป็น Thalassemia trait 30-50 %    

อบุตัิการณ์ของโรค Thalassemia disease 1%                       

5.5% ของคู่สมรสมโีอกาสคลอดบตุรที่เป็นโรค  
thalassemia และ 2% เป็นชนิดรุนแรงที่ตอ้ง 

     เขา้รกัษาทกุเดือน 

ผูป่้วยชนิดรุนแรงรายใหม่เพิม่ข้ึนปีละ 4,253  ราย  
เสยีค่ารกัษา รายละ 10,500 บาท/เดือน/ คน 

ตอ้งพฒันา “คน”  เพื่อคนไทยแข็งแรง 

 

ปยัหาธาลสัซีเมียของคนไทย 



อุบัตกิารณ์ธาลัสซีเมีย
อาเซียน 



การศกึษาความชกุของพาหะโรคธาลัสซเีมยี
และฮโีมโกลบนิผดิปกตขิองประเทศไทย 

 ทีม่คีวามเสีย่งตอ่การเป็นโรคธาลัสซเีมยีชนดิ
รนุแรง ปี 2547 (วชิยั เทยีนถาวรและจนิตนา พัฒนาพงศธ์ร) 

ชนดิของพาหะ 
จ านวน               
ทีต่รวจ 
(ราย) 

จ านวน               
ทีพ่บ 
(ราย) 

รอ้ยละ 

 -thal trait 8,621 247 2.87 

 Hb.E trait 8,621 2,121 24.60 

 Hb.EE 8,621 293 3.39 

 -thal 1 trait 5,958 365 6.13 



   ประมาณโอกาสของคูส่มรสทีม่บีตุร                           
เป็นโรคธาลสัซเีมยี ชนดิรนุแรงชนดิใดชนดิหนึง่ 3 ชนดิ                                              

ค านวณตามการเกดิ 800,000 คน/ปี 

วธิคี านวณ คูส่มรสเสีย่ง 

-thal major 
31.04 X 800,000 

= 2,483.23= 827 คู ่
10,000 

-thal/Hb.E 
482 X 800,000 

= 38,5603= 12,853 คู ่
10,000 

Bart’s hydrops featalis 
125 X 800,000 

= 10,0003= 3,333 คู ่
10,000 



ประมาณโอกาสของการมบีตุรเป็นโรคชนดิรนุแรงชนดิใด
ชนดิหนึง่ตามกฎของเมนเดล ของคูส่มรสเสีย่ง              

ตอ่การเกดิ 800,000 คน 

Disease 
Couple Risk 
(Per year) 

Birth                     
(Per year) 

-thal. major 827 207 

-thal./Hb.E 12,853 3,213 

Hb.Bart’s hydrops featalis 3,333 833 

Total 17,012 4,253 



ประมาณคา่รกัษาพยาบาลผูป่้วยแตล่ะชนดิ                                  
ตลอดอายขุยัเฉลีย่ 

ชนดิผูป่้วย 
จ านวน                     

ผูป่้วยรายใหม ่
(ราย/ปี) 

คา่รกัษา                 
ตลอดอายขุยั                
(บาท) 

อายขุยั               
โดยเฉลีย่                 
(ปี) 

-thal. major 
207 1,260,000 X 207              

= 260,820,000 
10 

-thal./Hb.E 
3,213 6,600,000 X 3,213 

= 21,205,800,000 
30 

Hb.Bart’s hydrops featalis 
833 25,000 X 833                  

= 20,825,000 
0 

รวม 4,253 21,487,445,000 
 

 



การศึกษาความคุ้มทนุ ของการคดักรองพาหะธาลสัซีเมีย 
                 (ชเนนทร ์ วนาภิรกัษ์และคณะ) 
 ระยะเลา 8 ปี (คณะแพทยศาสตร.์ ม.เชียงใหม่) 
 คดักรองหญิงตัง้ครรภ ์21,975 ราย 
 ป้องกนั New cases ได้ 80 ราย 
 ค่าใช้จ่ายในการคดักรอง+PND =    3,091,000 บาท 
 ค่าใช้จ่ายถ้าต้องรกัษารายใหม่ = 222,961,250 บาท 



1. หญิงมีครรภไ์ดร้บัการปรกึษาธาลสัซีเมียทกุราย  

2. หญิงมีครรภไ์ดร้บัการตรวจคดักรองหากผลผิดปกติ 

   ตามสามีตรวจคดักรองทกุราย 

3. คู่สมรสหากผลตรวจคดักรองผิดปกต ิไดร้บัการ 

   ตรวจยนืยนั คู่สมรสเสี่ยงทกุคู่ 

4. หญิงมีครรภเ์ขา้ข่ายคู่สมรสเสี่ยง ไดร้บัตรวจทารก 

   ในครรภก์อ่นคลอดทกุราย 

5. สถานบรกิารสาธารณสขุจดัระบบบรกิาร สง่เสรมิ  

   ป้องกนั ควบคมุโรคทกุแหง่ 

6. นกัเรียน  หญิงวยัเจรญิพนัธ ์ คู่สมรสไดร้บัความรู ้ 

   ธาลสัซีเมียท ัว่ถงึ 

นโยบายธาลสัซีเมีย 



กรอบการด าเนนิงานป้องกนัและควบคมุ
โรคธาลสัซเีมยีและฮโีมโกลบนิผดิปกต ิ

กลุม่วยั  
เจรญิพนัธุ ์

เลอืกคู ่

คูส่มรสปกต ิ คูส่มรสเสีย่ง 

วางแผนครอบครวั ตอ้งการมลีกู เสีย่งทีจ่ะมลีกู 

25%                          
คลอดลกูป่วย
เป็นโรค 

ตรวจวนิจิฉยักอ่นคลอด 

ใหก้ารปรกึษา 

ใหก้ารปรกึษา 

ใหก้ารปรกึษา 

ใหค้วามรู ้

ใหก้ารรกัษา              
ตามความ
เหมาะสม 

เป็นโรคชนดิรนุแรง ปกต/ิพาหะ/    
เป็นโรครนุแรงนอ้ย 

ใหก้ารปรกึษา 

ทารกคลอด 

ใหก้ารปรกึษา, เสนอทางเลอืก 

สิน้สดุ     การ
ต ัง้ครรภ ์

ต ัง้ครรภ ์ 
และคลอด 

ทารกเป็นโรค
ลดลง 

คลอดบตุร   
เป็นโรค 



 

แผนทีก่ลยทุธ ์(Strategy Map) : แผนงานธาลสัซเีมยีแหง่ชาต ิพ.ศ.2559-2562 
 

วสิยัทศัน ์: ภายในปี 2562 ทารกเกดิใหมป่่วยดว้ยโรคธาลสัซเีมยีชนดิรนุแรงลดลง  
 

สว่นเด็กป่วยไดร้บัการรกัษาทีด่ขี ึน้ 

เป้าประสงค ์

มติดิา้น
ประสทิธผิล 

มติดิา้น
คณุภาพ 

มติดิา้น 
ประสทิธภิาพ 

พฒันาเครอืขา่ยวชิาการ/
บรกิารใหไ้ดม้าตรฐาน 

วจิยัพฒันาองคค์วามรู ้                    
และไดป้ระโยชนเ์ชงิพาณชิย ์

ปกป้องทารกเกดิใหมจ่ากการ
ป่วยโรคธาลสัซเีมยีชนดิรุนแรง 

บรูณาการ                    
และท างาน 
เป็นทมี 

พฒันาระบบงาน 
และสมรรถนะบุคคล 

1. รอ้ยละ 100 รพ.รฐัจดัระบบ 

    บรกิารดา้นการป้องกนัและ 

    รกัษาทีไ่ดม้าตรฐาน 

2. ศนูยว์ทิยฯ์ ทกุแหง่ตรวจ 

    วนิจิฉยัไดท้กุข ัน้ตอน 

พฒันาการตรวจวนิจิฉยั 
ทางหอ้งปฏบิตักิาร 
ใหม้คีณุภาพ 

- ผูป่้วยรายใหมช่นดิรุนแรงลดลง 

   รอ้ยละ 40 เมือ่ส ิน้แผน 

- จดัต ัง้ศนูยป้์องกนัและควบคมุโรคฯ  

   สว่นกลาง 1ศนูย/์ภูมภิาค 12แหง่ 

1. คณุภาพการใหก้ารปรกึษา 

2. คณุภาพหอ้งปฏบิตักิาร 

3. คณุภาพการฝากครรภ ์

4. คณุภาพในการตดิตาม 

    ผูร้บับรกิาร 

ระบบบรกิารทีไ่ด ้
มาตรฐาน 

ป้องกนั/รกัษา/ 
หอ้งปฏบิตักิาร 

พฒันาศกัยภาพ 
บุคลากร/ 
ผูเ้กีย่วขอ้ง 

ควบคมุก ากบั 
นเิทศ ตดิตาม 
ประเมนิผล 

วจิยัและพฒันา 
องคค์วามรู ้
และเทคโนโลย ี

สรา้งกระแส/ 
ขบัเคลือ่นสงัคม 
เผยแพร ่

ประชาสมัพนัธ ์

- ทศันคตติอ่การป้องกนัและควบคมุ 

   โรคฯ ของเจา้หนา้ที ่

- ความพงึพอใจของผูร้บับรกิาร  

 

- พฒันาระบบ 

   สารสนเทศ 

- ศนูยป้์องกนั 

   และควบคมุโรคฯ 

   ตน้แบบ  

แลกเปลีย่นเรยีนรู/้ 
การจดัการความรู ้
สูก่ารปฏบิตั ิ

ควบคมุคณุภาพ                                   
ทางหอ้งปฏบิตักิาร 

ทีไ่ดม้าตรฐาน 

มติดิา้น    

พฒันาองคก์ร 



วสิยัทศัน ์ เป้าหมาย ยทุธศาสตร ์ โครงการ/กจิกรรม 

ทารกเกดิใหมป่่วย                    
ดว้ยโรคธาลสัซเีมยี                
ชนดิรุนแรงลดลง 

สว่นเด็กป่วยจะไดร้บั                
การรกัษาใหม้คีณุภาพชวีติ     

ทีด่ขี ึน้ 

1. รอ้ยละ 100 ของโรงพยาบาล 

    รฐัทกุระดบัจดัระบบบรกิาร 

    ป้องกนัและควบคมุโรคฯ ทีไ่ด ้

    มาตรฐาน 

2. รอ้ยละ 100 ของศนูยว์ทิยฯ์ 

    สามารถตรวจวนิจิฉยัทางหอ้ง 

    ปฏบิตักิารไดค้รบทกุข ัน้ตอน 

3. รอ้ยละ 100  ของหนว่ยบรกิารฯ 

      มคีลนิกิการรกัษาผูป่้วยทีไ่ด ้

      มาตรฐาน 

1. พฒันาระบบป้องกนัและควบคมุ 

    โรคฯ ใหไ้ดม้าตรฐาน 

2. พฒันาระบบการรกัษาพยาบาล 

    ใหไ้ดม้าตรฐาน 

3. พฒันาหอ้งปฏบิตักิารใหไ้ด ้   

    มาตรฐาน มปีระสทิธภิาพ 

4. วจิยัและพฒันาองคค์วามรูแ้ละ 

    เทคโนโลยป้ีองกนั/ควบคมุโรค 

1. การศกึษารูปแบบการใหก้าร 

      ปรกึษาทางพนัธุศาสตรธ์าลสั 

      ซเีมยีทางโทรศพัท ์/ไลด ์

2. การศกึษารูปแบบการใหค้วามรู ้

      ธาลสัซเีมยีในบุคคลท ัว่ไปโดย 

      ใช ้Social media 

3. ประเมนิความคุม้คา่และผลลพัธใ์น 

    การด าเนนิงานป้องกนัและควบคมุ 

    โรคธาลสัซเีมยี 

5. การควบคมุ ก ากบั ประเมนิผล 

    เพือ่สรา้งความรูพ้ฒันาการ 

1. พฒันาทมีประเมนิมาตรฐาน 

     บรกิารธาลสัซเีมยีฯ 

2. ระบบการเบกิ จา่ยงบประมาณ 

3.  เยีย่มตดิตามการด าเนนิงาน 

     

1. สรา้งกระแสสงัคม ใหต้ระหนกั 
      ในการป้องกนัฯ 
    - สือ่ โทรทศัน ์วทิย ุSocial 
       media หนงัสอืพมิพ ์ สือ่บคุคล 
2. การตรวจกรองเพือ่คน้หา 
      ผูเ้สีย่งมโีอกาสถา่ยทอด 
      โรคธาลสัซเีมยีชนดิรนุแรง 
     - การตรวจกรองหญงิมคีรรภ/์ 
       สาม ีคน้หาคูส่มรสเสีย่ง 
     - การตรวจในหญงิวยัเจรญิพนัธ ์
        (นร.ม.6) 
3. พฒันาศกัยภาพบคุลากรฯ คร ู
    - อบรมเชงิปฏบิตักิารความรู ้
      และการจดัการ “ธาลสัซเีมยี” 
    - อบรมครอูนามยั “การเรยีน 
      การสอนธาลสัซเีมยีเด็ก ม.3” 
    - จดัต ัง้ศนูยป้์องกนั/ควบคมุโรค 
        
  
1. พฒันาการรกัษาพยาบาลผูป่้วย 
    - การอบรมเชงิปฏบิตักิารแก ่
      บคุลากรในหนว่ยบรกิารฯ 
    - สนบัสนนุการรกัษาผูป่้วยอยา่ง 
      มปีระสทิธภิาพ 
    - การพฒันารกัษาฯ ดว้ยการปลกู 
      ถา่ยไขกระดกู 
       

1. จดัท ามาตรฐานการตรวจวนิจิฉยั 
     ระดบัประเทศ 
2. พฒันาศกัยภาพบคุลากรทาง 
    หอ้งปฏบิตักิาร 
3. พฒันาศนูยว์ทิยฯ์ ตรวจยนี 
4. พฒันาระบบควบคมุคณุภาพ 
     หอ้งปฏบิตักิาร 
5. การตดิตามประเมนิมาตรฐาน 
    หอ้งปฏบิตักิาร    
       

แผนงานธาลสัเมยีแหง่ชาต ิปี 2550-2554 กรอบการด าเนินงานป้องกันและควบคุมโรคธาลัสซีเมีย 



แนวทางการด าเนินงาน 

 ป้องกนัและควบคมุโรค 

1. การใหค้วามรู ้                                                           

2. การตรวจกรองหาคู่สมรสเสีย่ง                                        

3. การใหก้ารปรกึษา                                                   

4. การวนิิจฉยัโรคกอ่นคลอด                                           

5. การเสนอทางเลอืก 

 



การด าเนินการเกี่ยวกบัธาลสัซีมีย 2 แนวทาง 

 ควบคมุ ป้องกนัโรคเพือ่ลดจ านวนเด็กเกดิใหม่ 

     ที่จะเป็นโรค                           

 รกัษาพยาบาลเพือ่คณุภาพชีวติ ที่ดีข้ึน 



การประเมินผลและตดิตาม 
1.  เปรียบเทียบกบัเป้าหมาย 

ผลผลติ เป้าหมาย 

-   หญิงตั้งครรภ์ได้รับการตรวจคดักรองธาลสัซีเมยี                                100  % 
-   สามีหญิงตั้งครรภ์ทีผ่ลตรวจคดักรองผดิปกติ 
    ได้รับการตรวจกรอง                                                                               100% 
-  หญิงตั้งครรภ์และสามีที่ผลการตรวจกรองผดิปกติได้รับการตรวจ 
    วนิิจฉัยคู่สมรสเส่ียง  (Hb.typing / ∞-thal1)                                                              100% 

 -  หญิงตั้งครรภ์ทีเ่ป็นคู่สมรสเส่ียงได้รับการวินิจฉัย  
    ทารกในครรภ์ก่อนคลอด                                                                         100% 

-  หญิงตั้งครรภ์ทีท่ราบบุตรในครรภ์เป็นโรคฯ ชนิดรุนแรง 
   เลือกส้ินสุดการตั้งครรภ์                                                                            85% 

ผลลพัธ์ 
-  จ านวนผู้ป่วยรายใหม่ ชนิดรุนแรง                                                   ลดลง  40% 



2.  ทราบปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไขปัญหา 

แพทย์ 
พยาบาล 
Lab. 

- ด้านบุคลากร ความรู้, ประสบการณ์ 
การบริการ, วฒันธรรมบุคคล 

ห้องปฏิบตัิการ 
ANC 
คลนิิกให้ค าปรึกษา 

ความถูกต้อง, 
ความครอบคลุม, 
ความพงึพอใจ 

- ด้านคุณภาพบริการ 

ตรวจกรอง 
Hb.typing 
∞-thal1 
PND 
Termination 

- งบประมาณ เพยีงพอหรือไม่ 
ควรเป็นเท่าไหร่ 

ขั้นตอนการวางแผน 
ขั้นตอนการเบกิเงนิ 
ขั้นตอนการตามสามี 
ขั้นตอนให้การปรึกษา Pre-Post 
ขั้นตอนการ PND และ Termination 
วฒันธรรมของบุคคลและองค์กร 

- การบริหารจัดการ 



การติดตาม 

-  แบบรายงานเฉพาะกจิของหน่วยบริการ 

-  การเบิก-จ่ายเงนิ 

-  การประชุมเสนอผลงานทุก 6 เดือน 

-  ทมีตดิตามพืน้ทีเ่ฉพาะกจิระดบัเขต 

-  ทมีประเมนิมาตรฐานส่วนกลาง เขต จังหวดั 



รายงานเฉพาะกจิของหน่วยบริการฯ 
 โครงการป้องกันและควบคุมโรคธาลัสซีเมีย 

1. จ านวนหญิงตัง้ครรภ์รายใหม่ทัง้หมด      .........ราย  

2.  การบริการตรวจกรองธาลัสซีเมีย 
    2.1 จ ำนวนบคุลำกรท่ีได้เข้ำประชมุ /อบรม /ควำมรู้ธำลสัซีเมีย    .........รำย 

    2.2 จ ำนวนหญิงตัง้ครรภ์ท่ีได้รับค ำปรึกษำ 
           - ก่อนเจำะเลือด                                                                      .........รำย  

           - หลงัทรำบผลเลือด                                                                 .........รำย  

    2.3 จ ำนวนสำมีท่ีได้รับค ำปรึกษำ 
           - ก่อนเจำะเลือด                                                                      .........รำย  

           - หลงัทรำบผลเลือด                                                                 .........รำย 



2.4 จ านวนหญิงตัง้ครรภ์ที่ยนิยอมตรวจเลือด 

           - ตรวจอำยคุรรภ์ก่อน 12 สปัดำห์              .........รำย 

           - ตรวจอำยคุรรภ์หลงั 12 สปัดำห์                                     .........รำย 

2.5 จ านวนหญิงตัง้ครรภ์ผลการตรวจคดักรอง Positive  

         - หญิงตัง้ครรภ์รำยใหมท่ี่ไม่เคยตรวจ (รำยใหมใ่นปีนัน้ๆ)       .........รำย  
           - หญิงตัง้ครรภ์รำยใหมท่ี่เคยตรวจ  (รำยใหมใ่นปีนัน้ๆ)          .........รำย       

2.6 จ านวนสามีที่ได้รับการตรวจคัดกรอง                .........ราย  

2.7 จ านวนคู่สมรสที่มีความเส่ียงต่อการมีบุตรเป็นโรคธาลัสซีเมีย 

    ชนิดรุนแรง                                                             ..........คู่ 



   2.8 การตรวจยืนยันคู่สมรสเส่ียง (ส่งตรวจเป็นคู่พร้อมกัน สามี - ภรรยา) 

               - Hb.typing                                                                .........ราย  

               - - thalassemia 1                 ..........ราย 
 

   2.9 จ านวนหญิงตัง้ครรภ์เส่ียงที่มีโอกาสบุตรในครรภ์เป็นธาลัสซีเมีย  

         ชนิดรุนแรง 

           - ชนิด Homozygouse -thal                                   .........ราย  

               - ชนิด -thal / Hb.E                                            .........ราย  
               - ชนิด Hb.Bart’s hydrop fetalis                               .........ราย  

               - อื่นๆ ระบุ                                                       .........ราย  



 2.10 จ านวนหญิงตัง้ครรภ์ที่ได้รับการตรวจวินิจฉัยก่อนคลอด 

               - Crodocentesis                                                          .........รำย  
               - Amnioccentesis      ..........รำย 
               - Chorionic villi sampling     ..........รำย 
 

 2.11 จ านวนหญิงตัง้ครรภ์ที่ทราบว่าบุตรในครรภ์เป็นธาลัสซีเมีย 

         ชนิดรุนแรงตัดสินใจสิน้สุดการตัง้ครรภ์                    .........ราย  



      



      




