
ผลการประเมิน 
การนิเทศ ก ากับ ติดตามงานโครงการป้องกันและควบคุมโรคธาลัสซีเมีย 

ศูนย์อนามัยที่ ๙ นครราชสีมา ครั้งท่ี ๓ 
วันท่ี ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ 

 
๑. ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ผู้ออกประเมินฯ 

๑. ดร. ยุพิน โจ้แปง  ต าแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ช านาญการพิเศษ 
๒. นางสาวนพวรรณ หมื่นน้อย ต าแหน่งพยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ 
๓. นางวรรธนันท์ ทินวัง  ต าแหน่งพยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
๔. นางชัชฎา  ประจุทะเก ต าแหน่งพยาบาลวิชาชีพช านาญการ 

 
     ๒. สถานท่ีติดตามงาน: โรงพยาบาลชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 

ผู้รับนิเทศ 
๑. นางมยุรี ประเสริฐกุล   พยาบาลวิชาชีพช านาญการ (คลินิกฝากครรภ์) 
๒. นางสุฤดี ธีรภัทรานันท์  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ (คลินิกเด็ก) 
๓. นางสัมฤทธ์ิ นิ่มมงคล   นักเทคนิคการแพทย์ช านาญการ (งานห้องปฏิบัติการ) 
๔. พญ.จุฑาทิพย์ พฤฒิจิระวงศ์  สูติแพทย ์
๕. นางประภาศรี ไชยกุลวัฒนา  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ (สสจ.ชัยภูมิ) 

 
ผลการนิเทศ  ติดตามงานโรงพยาบาลชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 

 
๑. การจัดระบบบริการป้องกันและควบคุมโรคธาลัสซีเมียของหน่วยบริการ 

 แผนกฝากครรภ์โรงพยาบาลชัยภูม ิฝากครรภ์รายใหม่วันจันทร์กับวันพุธ ตรวจคัดกรองธาลัสซีเมียโดย 
MCV และ DCIP เฉพาะหญิงตั้งครรภ์ที่อายุครรภ์ต่ ากว่า ๑๖ สัปดาห์ นัดแจ้งผลเลือด ๑ สัปดาห์ ถ้าผล  
ผิดปกติจะติดตามสามีมาตรวจ และหญิงตั้งครรภ์จะต้องเจาะเลือดใหม่อีกครั้ง เพื่อส่งตรวจ  Hb typing และ
นัดฟังผลอีกครั้ง ๒ สัปดาห ์ส่งตรวจยืนยันที่ PCT Lab ซึ่งเป็น Lab เอกชน แผนกฝากครรภ์จะเป็นผู้แปลผล
การตรวจ ถ้าพบว่า เสี่ยงต่อพาหะอัลฟ่า และ เบต้า – ธาลัสซีเมีย แผนกฝากครรภ์จะเจาะเลือดคู่สมรสอีกครั้ง
หนึ่งแล้วส่งไปตรวจยัง PCT Lab โดยทาง PCT Lab จะมีรถมารับสิ่งส่งตรวจทุกวันจันทร์ พุธ และศุกร์ ท าให้
สะดวกในการส่งตรวจ 

เด็กทุกคนที่มารับบริการที่โรงพยาบาลเมื่ออายุ ๑ ปี จะได้รับการตรวจเลือด โดยนัดตรวจที่ OPD เด็ก 
เมื่อพบเป็นโรคธาลัสซีเมีย จะให้การรักษา และมีการจัดกิจกรรมในคลินิก เช่น จัดกิจกรรมให้ความรู้ ในเรื่อง 
อาหาร ทั นตกรรม การพักผ่อน สันทนาการ ยา การออกก าลังกาย และการดูแลตนเอง เน้น การท างานแบบ
ทีมสหสาขาวิชาชีพ มีการจัด กิจกรรมทั้งภายในโรงพยาบาล และต่างจังหวัด เช่น พาไปทะเล ๒-๓ วัน 
นอกจากนี้ มีการจัดท าเป็นแฟ้มประวัตผิู้ป่วยเป็นรายบุคคล 

 

  



๒. การพัฒนาความรู้ ทักษะ ของผู้ให้บริการ  

ปี ๒๕๕๒  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมจิัดอบรมธาลัสซีเมียให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ระดับต าบล และปี ๒๕๕๖  จัดอบรมใหเ้จ้าหน้าที่ฝากครรภ์โรงพยาบาลชุมชน และต่อมาให้แต่ละโรงพยาบาล
จัดอบรมกันเอง ปี ๒๕๕๗  ไปอบรมทีโ่รงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น และน าแนวทางการให้บริการของ
โรงพยาบาลขอนแก่นมาปรับให้บริการที่โรงพยาบาลชัยภูม ิและปี ๒๕๕๘  อบรมที่ศูนย์อนามัยที่ ๙ จัดให ้

๓. การก ากับ ติดตามในระดับจังหวัด 

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิมีการติดตามรายงานตามมาตรฐานงานอนามัยแม่และเด็กทุกๆปี (เดิม
มาตรฐานโรงพยาบาลสายใยรักแห่งครอบครัว) 

๔. นวัตกรรมการด าเนินงานของพ้ืนท่ี  
ไม่มี 
 

๕. ปัญหาอุปสรรคของการด าเนินงานโครงการป้องกันและควบคุมธาลัส ซีเมีย 
 การให้บริการมีหลายข้ันตอน ผู้รับบริการต้องถูกเจาะเลือดหลายครั้ง และระยะเวลาการ

ก าหนดคู่เสี่ยงนาน ท าให้อายุครรภ์เกิน ไม่สามารถตรวจวินิจฉัยก่อนคลอดได ้
 ปัญหาการคีย์ข้อมูลแล้วไม่สามารถเรียกเก็บเงินได ้
 การจัดเก็บข้อมูลยังไม่ครอบคลุมทุกแผนก ข้อมูลไม่ครบถ้วน 
 กรณีการจัดอบรม ผู้เข้าอบรมไมต่รงกับผู้รับผิดชอบงาน และมีการโยกย้ายงาน 

๖. ข้อเสนอการแก้ไขปัญหา อุปสรรค 

 แนวทางการแก้ไข 
 ควรปรับปรุงระบบบริการ ลดข้ันตอนและระยะเวลาในการรายงานผล โดยให้ห้อง lab เป็น

ผู้ก าหนดคู่เสี่ยงในการส่งตรวจ Hb Typing และ PCR 
 ควรพิจารณาส่งต่อห้องปฏิบัติการที่ทางส านักงานหลักประกันสุขภาพยอมรับให้สามารถ

ตรวจ PCR ได้ เพื่อลดข้ันตอนการตรวจทางห้องปฏิบัติการ (ระบบ Fast tract) 
  พัฒนาระบบติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน    ควรมีการน าข้อมูลเด็กป่วยโรคธาลัส

ซีเมียมาวิเคราะห ์(tracer)  เกี่ยวกับการเข้ารับบริการฝากครรภ์ ผลการตรวจคัดกรองธาลัส
ซีเมีย และน าข้อมูลย้อนกลับไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อน ามาพัฒนาระบบป้องกันและ
ควบคุมโรคธาลัสซีเมียต่อไป 

 แนะน าในเรื่องการฝากครรภ์และเจาะเลือดเป็นคู่ 
 ควรพัฒนาแนวปฏิบัติการด าเนินงานที่เช่ือมโยงในทุกหน่วยบริการ  โดยมีพยาบาลท า

หน้าที่เป็น case manager ติดตามคู่เสี่ยงอย่างต่อเนื่อง ครบวงจร ตั้งแตคั่ดกรองถึงการยุติ
การตั้งครรภ์ในกรณีทารกเป็นโรคธาลัสซีเมียชนิดรุนแรง และติดตามจนกระทั่งหลังคลอด 
เจาะเลือดซ้ าเมื่อเด็กอายุ ๑.๖ ป ี(case management) 

 ควรพัฒนาระบบทะเบียนที่ครอบคลุม สืบค้น เข้าถึงได้ง่าย เพื่อเก็บไว้เป็นประวัติในครรภ์
ต่อไป  



 รูปภาพนิเทศติดตามงาน 
 
 

  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


