
ประสิทธิผลการพัฒนาระบบการให้บริการธาลัสซีเมีย
ในหญิงต้ังครรภ ์เขตสุขภาพที่ 9

ยุพิน โจ้แปง1 สุนทรี คงสวัสดิ์2 อรพรรณ อัศวกุล2 

รวิวรรณ พวงพฤกษ์1 ปริพัส เนตรนี1 กาญจน์ทิชา นามพิมาย1

1 ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา
 2 รพ.มหาราชนครราชสีมา



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)

อุบัติการณธ์าลัสซีเมียในประชากรไทย



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)

* ค านวณตามจ านวนการเกิด 800,000 คน/ปี

ปัญหาด้านสาธารณสุข



1

 ลดจ านวนเด็กเกิดใหม่ป่วยเป็นโรคธาลัสซีเมียชนิดรุนแรง

 ให้การดูแลรักษาผู้ป่วยให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดี

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

การป้องกันและควบคุมธาลัสซีเมียในประเทศไทย



1

 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 /MCH+DCIP

ตั้งครรภ์ต่อไป

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

คู่เสี่ยง

เป็นธาลัสซเีมียชนิด
รุนแรง

ไม่ใช่คู่เสีย่ง

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

ตั้งครรภ์ต่อไป

ขั้นตอนการให้บริการธาลัสซีเมีย



สุรินทร์

ชัยภูมิ

นครราชสีมา
บุรีรัมย์

พื้นที่รับผิดชอบ : นครชัยบรุินทร์

6,746,040 คน

88 อ าเภอ

117 เทศบาล

751 อบต.

ท่ีมา : http://dopa.go.th  ณ ธ.ค. 59



ประสิทธิผลการให้บริการธาลัสซีเมีย 
ปี 2557

Termination 4 ราย
(Beta/HbE 2 ราย

Hb Bart’s hydrops fetalis 2 ราย)

ตรวจกรอง 14,099 ราย (90.5%)

ปกติ 

Hb Typing , PCR  2,580 คู่ (91.8%)

คู่เสี่ยง 61 คู่

แท้ง 5 ราย (8.2%)

ปกต/ิพาหะ 
18 ราย

Severe thalassemia 4 ราย 
(21.0%)

หญิงตั้งครรภ์ทั้งหมด 15,579 ราย*

ผิดปกติ 6,330 ราย (44.9%) ตามสามี 4,582 ราย (72.4%)

ตรวจกรอง

ผิดปกติ 2,809 ราย (61.3%) ปกติ

PND 19 ราย (39.6%)????เสี่ยง 48 ราย (78.7%)

b+thal  8 ราย (13.1%)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

มาฝากครรภ์ก่อน 12 สัปดาห ์7,007 ราย (49.7%)*



จ านวน ปีงบประมาณ

2555 2556 2557

TDT  
patients

4 3 3

Number of transfusion dependent thalassemia patients with age < 6 years

* Data from the pediatric clinic, Maharaj Nakhoratchasima hospital



2014

YJ.

- ฝากครรภ์ช้า (GA<12 weeks = 49.7%)

- ขั้นตอนการให้บริการธาลัสซีเมียมีหลายขั้นตอน

- การรายงานผลการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการช้า

ปัจจัยที่หญิงตั้งครรภ์ไม่ได้รับการตรวจวินิจฉัยก่อนคลอด

ข้ันตอนการให้บริการธาลัสซีเมียในโรงพยาบาล

Management of thalassemia in regional health9th.pptx
ประสิทธิผลการพัฒนาระบบการให้บริการ_DrJo.pptx


กรอบแนวคิดการพัฒนาระบบบริการธาลัสซีเมียในหญิงตั้งครรภ์
เขตสุขภาพท่ี 9

Laboratory center

Partnership

Building capacity

Monitoring and 
evaluation

Referral system

Increased prenatal 
diagnosis

Increased detection 
for severe thalassemia fetus

Decreased 
severe thalassemia children



วัตถุประสงค์

 เพ่ือศึกษาประสิทธิผลของระบบการให้บริการธาลัสซีเมีย

ในหญิงตั้งครรภ์ของโรงพยาบาลภาครัฐ ในจังหวัดนครราชสีมา

เปรียบเทียบก่อนและหลังการพัฒนา

YJ.
การประชุมวิชาการสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ ๙ ครั้งที่ ๑๗ ประจ าปี ๒๕๖๐ 

๑๙-๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา



ระเบียบวิธีการศึกษา

 การศึกษาเชิงพรรณนาแบบศึกษาข้อมูลย้อนหลัง

 กลุ่มตัวอย่าง: หญิงตั้งครรภ์และสามีที่มารับบริการฝากครรภ์ 

ณ คลินิกฝากครรภ์ รพ.ภาครัฐ จ านวน 30 แห่งที่ส่งตรวจยืนยัน

ทางห้องปฏิบัติการ ณ ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา ระหว่าง

เดือนตุลาคม 2556 – มีนาคม 2560

YJ.
การประชุมวิชาการสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ ๙ ครั้งที่ ๑๗ ประจ าปี ๒๕๖๐ 

๑๙-๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา



2558

การพัฒนาระบบการให้บริการ

ประเมินผลการด าเนินโครงการ หาปัญหา
และวางแผนการพัฒนา

2557

2559

2560

YJ.

ก่อนพัฒนา

หลังพัฒนา

ประสิทธิผล_DrJo2.pptx
ประสิทธิผล_DrJo2.pptx
ประสิทธิผล_DrJo2.pptx
ประสิทธิผล_DrJo2.pptx


จัดตั้งศูนย์ห้องปฏิบัติการธาลัสซีเมีย2558

One stop services

YJ.

Report by website: www.labhpc9.com
within one weeks

Site visit

ข้อด:ี สูติแพทย์ทราบผลตรวจทางห้องปฏบิัตกิาร
         ภายใน 1 สปัดาห์

Management of thalassemia in regional health9th.pptx
http://www.labhpc9.com/
http://www.labhpc9.com/
http://www.labhpc9.com/
http://www.labhpc9.com/
http://www.labhpc9.com/
http://www.labhpc9.com/


แต่งตั้งคณะกรรมการป้องกันและควบคุมโรคธาลัสซีเมีย 
เขตสุขภาพท่ี 9

Quarterly meeting

YJ.

Site visits

Producing a thalassemia
guidebook

Training for healthcare provider

2559

ข้อด:ี การมสี่วนรว่มของภาคีเครือข่าย และมกีารปฏบิัติในแนวทางเดยีวกนั

Management of thalassemia in regional health9th.pptx


2560 พัฒนาระบบการส่งต่อ PND และระบบฐานข้อมูลธาลัสซีเมีย

YJ.

การส่งต่อ PND ระบบเดิม การส่งต่อ PND ระบบใหม่

1. ศูนย์อนามัยที่ 9 แจ้งผลคู่เสี่ยงต่อการมี
บุตรเป็นโรคธาลัสซีเมียชนิดรุนแรง ไปยัง 
รพ.ชุมชน ทาง website และ ทาง Fax ทุก
วันจันทร์

1. ศูนย์อนามัยที่ 9 แจ้งผลคู่เสี่ยงต่อการมี
บุตรเป็นโรคธาลัสซีเมียชนิดรุนแรง ไปยัง 
รพ.ชุมชน ทาง website และ ทาง Fax ทุก
วันจันทร์ และส่ง E-mail ไปยังหน่วยเวช
ศาสตร์มารดาและทารก (MFM) ทุกวัน
อาทิตย์

- 2. หน่วย MFM โทรศัพท์แจ้งผลซ  าไปยังงาน
ฝากครรภ์ รพ.ชุมชน ทุกวันอังคาร ให้ติดตาม
หญิงตั งครรภ์เสี่ยงมา Ultrasound เพื่อยืนยัน
ก าหนดคลอด และให้ค าแนะน าเบื องต้น

2. รพ.ชุมชนส่งหญิงตั งครรภ์เสี่ยง มายัง
หน่วย MFM และหน่วย MFM ให้วันนัดเจาะ
น  าคร่ า

3. แผนกฝากครรภ์ รพ.ชุมชน ติดต่อกลับ
หน่วย MFM เพื่อแจ้งวันก าหนดคลอด 
ภายใน 1 สัปดาห์ และหน่วย MFM ให้วันนัด
เจาะน  าคร่ า

ข้อด:ี หญิงตั้งครรภ์เสีย่งได้รับวนันดัเจาะน้ าคร่ า ภายใน 2 สัปดาห์หลังจากตรวจเลือด

Management of thalassemia in regional health9th.pptx


ระเบียบวิธีการศึกษา (ต่อ)

 เคร่ืองมือที่ใช้: ทะเบียนการตรวจ Hb Typing ทะเบียนการ

ตรวจ DNA  ทะเบียนการตรวจ PND

 วิเคราะห์ข้อมูล: สถิติเชิงพรรณนา ในการเปรียบเทียบ

จ านวนคู่เส่ียงที่ได้รับการตรวจวินิจฉัยก่อนคลอดก่อนและหลัง

การพัฒนา

YJ.
การประชุมวิชาการสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ ๙ ครั้งที่ ๑๗ ประจ าปี ๒๕๖๐ 

๑๙-๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา



ผลการศึกษา



ผลงาน

ก่อนพัฒนา หลังพัฒนา

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560  
(6 เดือน)

จ านวน
 (%)

จ านวน
 (%)

จ านวน
 (%)

จ านวน 
(%)

1.จ านวนคู่สมรสทีส่่งเลือดตรวจยนืยัน* 2,215 2,674 2,773 1,682

2. จ านวนคู่เสี่ยงต่อการให้ก าเนิดบตุรเปน็
โรคธาลสัซีเมยีชนิดรุนแรง*

48 43 58 38

3. จ านวนคู่เสี่ยงได้รบัการตรวจ PND** 19 
(39.6%)

22 
(51.1%)

33 
(56.9%)

27 
(71.0%)

4. ทารกในครรภ์ได้รบัการวนิิจฉยัเป็น
โรคธาลสัซีเมยีชนิดรุนแรง**

4 11 11 8

5. หญิงตั้งครรภท์ี่มบีุตรในครรภ์เปน็โรค
ได้รับการยุตกิารตั้งครรภ ์**

4
(100%)

9
(81.8%)

9 
(81.8%)

7 
(87.5%)

6. เด็กปว่ยเปน็โรคธาลสัซีเมยีชนิด
รุนแรง**

3 1 1 0

แหล่งข้อมูล: *ศูนย์อนามัยท่ี 9 ** โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

1) ประสิทธิผลการพัฒนาระบบการให้บริการธาลัสซีเมีย



คูท่ี่ เดอืนที ่lab โรงพยาบาล ชือ่ อายุ HN ชนดิคูเ่สีย่ง อายุ

ครรภ์

ผลการตรวจ EDC 

1 ต.ค. 2559 มหาราช สริญิญา     

สยีางนอก 

29 1808913 β0 thal / Hb E 

codon 41/42

19 Non β thal / Hb E disease 16 ม.ีค.2560

2 ต.ค. 2559 จกัราช สายฝน    

รวดเรว็

17 - Hb Bart’s hydrops

fetalis

21 ไมม่าฟงัผลเลอืดที ่

ร.พ.จกัราช

-

3 ต.ค. 2559 มหาราช  ยวุลกัษณ ์   

หอมโทน

29 1223958 β0 thal / Hb E 

codon 17

5+ Abortion -

4 ต.ค. 2559 มหาราช ศภุกณัญา    

จนัทคาม

27 1812060 β+ thal / Hb E 

IVS I#5

18+ Non β thal / Hb E disease 3 พ.ค.2560

5 ต.ค. 2559 ครบรุี พรรณภิา    

แกว้ค า

17 1816525 β0 thal / Hb E 

codon 41/42

21 Non β thal / Hb E disease 22 ม.ีค.2560

6 ต.ค. 2559 พมิาย ปรารถนา 

 อาจศกึ

16 - β0 thal / Hb E 

codon 41/42

- ไมไ่ดน้ดั PND

แนะน าตรวจเลอืดลกู 1 ½ ปี

คลอดแลว้

28 เม.ย.2560

7 พ.ย. 2559 มหาราช  น้ าเพชร  

งามขนุทด

16 1056045 β0 thal / Hb E 

3.4 kb deletion

23+ อายคุรรภเ์กนิ 

ไมไ่ด ้PND

แนะน าตรวจเลอืดลกู 1 ½ ปี

28 ก.พ.2560

8 พ.ย. 2559 ปากชอ่ง สดุารตัน ์ 

จอกทอง

17 1820111 β0 thal / Hb E 

codon 41/42

19+ β thal / Hb E disease *ไม่ยุตกิารตัง้ครรภ์

10 เม.ย.2560

9 พ.ย. 2559 ปากชอ่ง วทันวร  

เสนาบตุร

18 1821674 β0 thal / Hb E 

codon 41/42

18+ Non β thal / Hb E disease 20 เม.ย.2560

10 พ.ย. 2559 แกง้สนาม

นาง

ประกาย

การณพ์มิศรี

20 1828744 Hb Bart’s hydrops

fetalis

18+ Non homozygous α thal 1 22 พ.ค.2560

คูเ่สี่ยงโรคเลอืดจางธาลสัซเีมยีชนดิรนุแรง จ.นครราชสมีา ต.ค.2559 – ธ.ค.2559 = 15 คู่

2) การบันทึก และวิเคราะห์ข้อมูลของหน่วยบริการท่ีเป็นระบบ



• caseทีไ่มไ่ด ้ PND     4  ราย 
case ที ่1 

G1P0 อาย ุ17 ป ีคูเ่สีย่ง Hb Bart’s hydrops fetalis    รพ.จกัราช ไมม่าฟงัผลเลอืด 1 ราย 

case ที ่2

G1P0 อาย ุ16 ป ีคูเ่สีย่ง β 0 thal / Hb E codon 41/42  

รพ.พมิาย  ไมรู่ว้า่เปน็คูเ่สีย่ง คลอด 28 เม.ย. 2560  แนะน าให ้ตดิตามบตุรมาตรวจเลอืด 18 เดอืน

case ที ่3  

G1P0 อาย ุ16 ป ี มา ANC รพ. มหาราช GA 23+ สัปดาห ์ คูเ่สีย่ง β 0 thal / Hb E   3.4 kb deletion ( lab รพ.มหาราช นม. )

เปน็คนไข ้ EF ไดร้บั เลอืดสม่ าเสมอตัง้แตอ่าย ุ7 ป ีrefer มาจาก รพ.รามาธบิด ี เพือ่มารกัษาตอ่ที ่รพ. มหาราช นม.  เนือ่งจากเปน็พืน้ทีใ่กลบ้า้น

           -  ขณะตัง้ครรภ ์3 เดอืน แจง้กมุารแพทย ์ วา่ฝากครรภท์ี ่รพ. เทพรตัน ์สามตีรวจเลอืดแลว้ปกต ิไมใ่ชคู่เ่สีย่งธาลสัซเีมยี

           - 22 สปัดาห ์refer จาก รพ.ขามทะเลสอ มา F/U ตามนดัคลนิกิโรคเลอืดเดก็ กมุารแพทย ์สง่ consult ANC ที ่รพ.มหาราช นม

              สาม ีอาย ุ14 ป ีผลเลอืดสาม ีMCV 81 fl , DCIP ไมม่ผีล  ตรวจเลอืดสามเีพิม่ ผล MCV 76 fl , DCIP positive

           - หอ้ง Lab รพ.มหาราช แจง้วา่ Key สง่เลอืด ในระบบ สปสช.ไมไ่ด ้พบวา่รพ.สมทุรปราการ key สง่เลือดไปแลว้ เพราะหญงิตัง้ครรภ+์สาม ี   

              เจาะเลอืด ที ่รพ. สมทุรปราการ ตามผลไปที ่รพ.สมทุรปราการ  ใหต้ามไปที ่ศอ. 7  ผลยงัไมเ่สรจ็ 

              เนือ่งจากมปีญัหาเรือ่งผล Beta thal gene

- ปรกึษา ศนูยอ์นามยัที ่9 นครราชสมีา ตรวจเลอืดใหใ้หมอ่กีครัง้  ตามหญงิตัง้ครรภ+์สาม ี มาเจาะเลอืด 

           - 23 สปัดาห ์ผลเลอืดจากศอ.9 นครราชสมีา  แจง้ผลเปน็ คูเ่สีย่ง β 0 thal / Hb E   3.4 kb deletion (25 % ของทกุการตัง้ครรภ)์ 

- แนะน าหญงิตัง้ครรภ+์ สาม ีตรวจเลอืดบตุรหลงัคลอด 12  เดอืน

ระบบการตดิตามคูเ่สีย่งโรคเลอืดจางธาลสัซเีมยีชนดิรนุแรง

เขา้รบัการตรวจวนิจิฉัยกอ่นคลอด รพ.มหาราชนครราชสมีา  เดอืนตลุาคม 2559 - ธนัวาคม 2559



จ านวนคูเ่สีย่ง ( 54 ราย ) เดอืน ตลุาคม 2559 – ธนัวาคม 2559 (15 ราย) เดอืน มกราคม 2560 - พฤษภาคม 2560 (39ราย)

Abortion 1 (6.6 %) 2 ( 5.4%)

อายคุรรภเ์กนิ 2 (13 %)

- G1 อาย ุ16 ป ีGA 23+ wk 1 ราย 

  (ฝากครรภ ์ตัง้แต ่3 เดอืน)

-G 3 อาย ุ21 ป ีGA 25+ wk 1 ราย

  (ฝากครรภ ์ตัง้แต ่8 สปัดาห ์  

                          

5 (12.8%)

- G1 อาย ุ15 ป ีGA 24+ wk    1  ราย

- G1 อาย ุ22 ป ีGA 22+ wk    1  ราย

- G2 อาย ุ33 ป ีGA 19+ wk    1  ราย

- G2 อาย ุ33 ป ีGA 22+ wk    1  ราย

- G2 อาย ุ24 ป ีGA 25+ wk     1  ราย

ปฏเิสธ PND 0 3 (7.7 %)

- เปน็คนตา่งดา้ว    1  ราย

- สามเีปน็ β0 thal / Hb E  codon 41/42   2  ราย

เลอืก PND 10

 ได ้PND ได ้counseling

20

              ได ้PND ได ้counseling

เลอืก US 0             10 (71.4%)                    12 (80%) 2              29 (75.1%)                  39 (100 %)

รอ PND 0 7

ไมไ่ดน้ดั PND / ไมไ่ด ้counseling 2  (13  %) 0 

ผลการตรวจไมเ่ปน็โรคชนดิรนุแรง 8  (80 %) 14 (70%)

รอผลการตรวจ 0 2

ผลการตรวจเปน็โรคชนดิรนุแรง 2  (20 %) 6 (30%)

จ านวนการยตุกิารตัง้ครรภ์ 1  (50 %) 5 (83.33%)

  



สาเหตุไม่ได้รับการตรวจวินิจฉัยก่อนคลอด ปี 2560
(n=11)

สาเหตุ จ านวน (%)

1. อายุครรภ์ท่ีมาฝากครรภ์ครั งแรกเกิน 20 สัปดาห์ 7 (63.6%)

2. ไม่มาฟังผลเลือด (ตามไม่ได้) 1 (9.1%)

3. ปฏิเสธ PND (สามีเป็น Beta/E) 2 (18.2%)

4. ต่างด้าว (ส่ือสารไม่เข้าใจ) 1 (9.1%)

รวม 11 (100%)
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 ระบบการให้บริการตรวจธาลัสซีเมียในหญิงต้ังครรภ์ เขตสุขภาพท่ี 9 

ท่ีพัฒนาขึ้น ท าให้ลดข้ันตอนการตรวจทางห้องปฏิบัติการ ผู้ให้บริการ

มีแนวทางการปฏิบัติงานท่ีชัดเจน เกิดระบบการติดตามคู่สมรสเส่ียงเข้ารับ

การตรวจ PND ท่ีมีประสิทธิภาพ
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๑๙-๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
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ข้อเสนอแนะ

 ควรก าหนดให้มีผู้รับผิดชอบงานด้านธาลัสซีเมียในสถานบริการของรัฐ

ทุกแห่ง เพ่ือการติดต่อประสานงานท่ีมีประสิทธิภาพ

 ควรรณรงค์ส่งเสริมให้หญิงตั้งครรภ์มาฝากครรภ์ก่อน 12 สัปดาห์

 ควรมีการนิเทศ ติดตามงานอย่างสม่ าเสมอ และต่อเน่ือง

 เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานควรได้รับการอบรมความรู้เรื่องธาลัสซีเมีย 1 ครั้ง/ปี

YJ.
การประชุมวิชาการสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ ๙ ครั้งที่ ๑๗ ประจ าปี ๒๕๖๐ 

๑๙-๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา



การน าไปใช้ประโยชน์
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