
การพฒันารูปแบบบริการส่งต่อหญิงตั้งครรภ์เสี่ยง

ต่อการให้ก าเนิดบุตรเป็นโรคธาลัสซีเมียชนิดรุนแรงเขา้รับการ

ตรวจวนิิจฉัยกอ่นคลอด

สุนทรี  คงสวัสดิ์*  ยุพิน  โจ้แปง**  วาทินี  นันทิยะกุล*

*โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ** ศูนย์อนามัยท่ี 9 นครราชสีมา



-/-
7,769 ราย (55.1%)

-/+, +/-, +/+
6,330 ราย (44.9%)

หญิงตั้งครรภ์ทั้งหมด 15,579 ราย

Hb Typing , PCR 2,580 คู่ (91.8%)

ตามสามี
4,582 ราย (77.4%)

Non-severe thalassemia 
23 ราย

Termination 6 ราย
(85.7%)

ตรวจกรอง 14,099 ราย (90.5%)

-/-
1,773 ราย 
(38.7%)

-/+, +/-, +/+
2,809 ราย (61.3%)

คู่เสี่ยง 61 คู่

Severe thalassemia 7 ราย
(23.3%)

ไม่ใช่คู่เสีย่ง 2519 คู่

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

PND 30 ราย
(62.5%)

แท้ง 5 ราย

b+-thal/HbE 8 ราย

b0-thal/HbE 48 ราย

ประสิทธิผลโครงการป้องกันและควบคุม
โรคธาลัสซีเมีย จังหวัดนครราชสีมา ปี 2557

62.5%



-   หญิงตั้งครรภ์มาฝากครรภ์ช้า (49.7%)
- ขั้นตอนการให้บริการระหว่างคลินิกฝากครรภ์กับ
ห้องปฏิบัติการมีหลายขั้นตอน

- ระยะเวลาการรายงานผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการนาน

ปัญหา



จัดตั้งศูนย์ห้องปฏิบัติการธาลัสซีเมีย2558

One stop services

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

Site visits

http://www.labhpc9.com/
http://www.labhpc9.com/
http://www.labhpc9.com/


แต่งตั้งคณะกรรมการป้องกันและควบคุมโรคธาลัสซีเมีย 
เขตสุขภาพท่ี 9

Quarterly meeting

Site visits

Producing a thalassemia 
guidebook

Training for healthcare provider

2559



รายละเอียด ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559

จ านวนหญิงตั้งครรภ์เส่ียงท่ี
ต้องเข้ารับการตรวจ PND

48 38 57

- เข้ารับการตรวจ PND 30 (62.5%) 23 (60.5%) 41 (71.9%)

- ไม่เข้ารับการตรวจ PND 18 (37.5%) 15 (39.5%) 16 (28.1%)

ตารางท่ี 1 เปรียบเทียบจ านวนหญิงตั้งครรภ์เส่ียงเข้ารับการตรวจ PND
ปีงบประมาณ 2557-2559

ปัญหา 

- อายุครรภ์เกิน 20 สัปดาห ์(46.6%) ???
- ปฏิเสธการตรวจ PND (40.0%)
- ไม่มาฟังผลเลือด (6.7%)

- เจ้าหน้าท่ีไม่ได้ติดตามมาตรวจ PND (6.7%) ???



วัตถุประสงค์

 เพื่อศึกษาผลลัพธ์การพัฒนารูปแบบบริการส่งต่อหญิงตั้งครรภ์

เส่ียงต่อการให้ก าเนิดบุตรเป็นโรคธาลัสซีเมียชนิดรุนแรงเข้ารับ

การตรวจ PND ของโรงพยาบาลภาครัฐ ในจังหวัดนครราชสีมา

เปรียบเทียบก่อนและหลังการพัฒนา



ระเบียบวิธีการศึกษา

 การศึกษา: การวิจัยและพัฒนา

 กลุ่มตัวอย่าง: หญิงตั้งครรภ์เส่ียงต่อการให้ก าเนิดบุตรเป็น

โรคธาลัสซีเมียชนิดรุนแรงที่ต้องเข้ารับการตรวจ PND จ านวน

126 ราย และบุคลากรพยาบาลที่รับผิดชอบงานธาลัสซีเมีย

จ านวน 35 คนที่ปฏิบัตงิานในโรงพยาบาล 35 แห่งในจังหวัด

นครราชสีมา

 ระยะเวลาที่ศึกษา: มกราคม 2559 – ธันวาคม 2560



การส่งต่อ PND ระบบเดิม
ปี 2559

โรงพยาบาลชุมชน
(ตรวจคัดกรอง)

ศูนย์อนามยัที่ 9 นครราชสมีา
(Hb Typing 

DNA for a and b–thal gene)

โรงพยาบาลชุมชน (ติดตาม)

Report within one week by  Fax and
website:www.labhpc9.com

การส่งต่อ PND ระบบใหม่ ปี 2560

โรงพยาบาลชุมชน
(ตรวจคัดกรอง)

ศูนย์อนามยัที่ 9 นครราชสมีา
(Hb Typing 

DNA for a and b–thal gene)

โรงพยาบาลชุมชน

Report within one week by  Fax and
website:www.labhpc9.com

หนว่ย MFM (ตรวจ PND)
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

Report by  E-mail

(1)

(2)

Line group: 
“Thalassemia ANC Korat”

หนว่ย MFM (ตรวจ PND)
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา



โรงพยาบาลชุมชน

ประสานการส่งต่อระหวา่งหน่วยส่งต่อและหน่วย MFM

หนว่ย MFM 
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

(1)

(2)

Line group: 
“Thalassemia ANC Korat”

ติดตามหญิงตั้งครรภ์เสีย่งเพื่อยืนยนัก าหนดคลอด

(3) ส่งต่อหญิงตั้งครรภ์เสีย่งเข้ารับการตรวจ PND

(4)

ติดตามเด็กที่มารดาเสีย่ง
ปฏิเสธยุตกิารตั้งครรภ์มา
ตรวจเลือดธาลสัซีเมยีเมื่อ
อายุ 1 ปี



ระเบียบวิธีการศึกษา (ต่อ)

 เคร่ืองมือที่ใช้: ทะเบียนการตรวจ Hb Typing ทะเบียนการ

ตรวจ DNA  ทะเบียนการตรวจ PND แบบสอบถามความ

พึงพอใจต่อระบบบริการ

 วิเคราะห์ข้อมูล: สถิติเชิงพรรณนา และสถิติทดสอบ 

Chi square และ Fisher’s exact  test ในการทดสอบค่าสัดส่วน



ผลการศึกษา



ตารางที ่ 2 เปรยีบเทยีบข้อมูลหญิงตั้งครรภ์เสี่ยงทีต่้องเข้ารบัการตรวจ PND ก่อนการศึกษา     
(ป ี2559)  และหลังการศกึษา (ป ี2560)

ข้อมูลท่ัวไป หลังศึกษา (n=70)
จ านวน (%)

ก่อนศึกษา (n=56)
จ านวน (%)

p-value

1.อาย ุ(ป)ี
10-19
20-35
>35
ค่าเฉลี่ย (ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน)
ค่ามัธยฐาน (ค่าต่ าสุด-ค่าสูงสุด)

14 (20.0)
52 (74.3)
4 (5.7)

25.2 (6.5)
25 (15-42)

23 (41.1)
30 (53.6)
3 (5.3)

22.9 (6.5)
21 (14-40)

0.03a

2. จ านวนการตั้งครรภ์
ครรภ์แรก
ครรภ์หลัง
ค่ามัธยฐาน (ค่าต่ าสุด-ค่าสูงสุด)

31 (44.3)
39 (55.7)
2 (1-4)

32 (57.1)
24 (42.9)
1 (1-3)

0.15b

3. การแท้งบุตร
ไม่เคย
เคย

55 (78.6)
15 (21.4)

47 (83.9)
9 (16.1)

0.44b

4. การฝากครรภ์ครั้งแรก
ไตรมาสแรก
ไตรมาสสอง
ไตรมาสสาม
ค่าเฉลี่ย (ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน)
ค่ามัธยฐาน (ค่าต่ าสุด-ค่าสูงสุด)

46 (65.7)
24 (34.3)

0
12.5 (5.4)
12 (5-26)

27 (48.2)
28 (50.0)
1 (1.8)

13.4 (5.7)
13 (5-33)

0.05a

5. หญิงตั้งครรภ์เส่ียงต่อการมีบุตรเป็นโรคชนิดรุนแรง
b-thalassemia/HbE
Hb Bart’s hydrops fetalis

46 (65.7)
24 (34.3)

38 (67.9)
18 (32.1)

0.80b

a :ค่าสถติิ Fisher’s exact test b: ค่าสถิติ Chi square test



หญิงตั้งครรภ์เส่ียง
หลังศึกษา
(n=70)

ก่อนศึกษา
(n=56) 95%CI p-value

จ านวน (%) จ านวน (%)

1. การเข้ารับการตรวจ PND
     ไม่เข้ารับการตรวจ PND
      เข้ารับการตรวจ PND

11 (15.7%)
59 (84.3%)

14 (25.0%)
42 (75.0%)

(-0.2347)-(0.0490) 0.19a

2. ผลการตรวจ PND
ไม่เป็นโรคธาลัสซีเมียชนิดรุนแรง

       เป็นโรคธาลัสซีเมียชนิดรุนแรง
       - b-thalassemia/HbE

- Hb Bart’s hydrops fetalis

(59)
42 (71.2%)
17 (28.8%)

11
6

(42)
31 (73.8%)
11 (26.2%)

6
5

3. การยุติการตั้งครรภ์
      ไม่ยุติการตั้งครรภ์
       ยุติการตั้งครรภ์

(17)
5 (29.4%)
12 (70.6%)

(11)
3 (27.3%)
8 (72.7%)

4. เด็กอายุ 1 ปีที่มารดาปฏิเสธยุติการตั้งครรภ์
ได้รับการตรวจเลือดธาลัสซีเมีย

3 (100%)* 0

5. มารดาเส่ียงมีภาวะครรภ์เป็นพิษจากทารกใน
ครรภ์บวมน้ า

0 1 (20%)

a: ค่าสถิติจาก Chi square test

* จ านวนทารกที่มารดาปฏิเสธยุติการตั้งครรภ์ปี 2559

ตารางที ่ 3 เปรยีบเทยีบประสทิธผิลการพัฒนารปูแบบบรกิารส่งต่อหญิงตั้งครรภ์เสี่ยงเขา้รับการ
ตรวจ PND ก่อนและหลังการศึกษา



ประสิทธิภาพของการพัฒนารูปแบบบริการ
ส่งต่อ

หลังศึกษา
(n=59)

ก่อนศึกษา
(n=42) 95%CI p-value

จ านวน (%) จ านวน (%)

1. จ านวนครั้งที่มารดาเส่ียงเดินทางไปท า
หัตถการที่หน่วย MFM
1 ครั้ง
> 1 ครั้ง

56 (94.9%)
3 (5.1%)

30 (71.4%)
12 (28.6%)

(-0.3825)-(-0.0872) 0.001a*

ตารางที ่4 เปรยีบเทยีบประสทิธภิาพของการพัฒนารูปแบบบรกิารส่งต่อหญิงตั้งครรภ์เสีย่งเข้ารบั
การตรวจ PND

a :ค่าสถติิ Fisher’s exact test * มีนยัส าคัญทางสถิติ



ตารางที ่ 5 เปรียบเทียบปัจจัยที่หญิงตั้งครรภ์เสี่ยงไม่ไดเ้ข้ารบัการตรวจ PND ก่อนการศกึษา     
(ป ี2559)  และหลังการศกึษา (ป ี2560)

ปัจจัยท่ีหญิงตั้งครรภ์เส่ียงไม่ได้เข้ารับการตรวจ PND หลังศึกษา (n=10)
จ านวน (%)

ก่อนศึกษา (n=14)
จ านวน (%)

1.ฝากครรภ์อายุครรภ์มากกว่า 18 สัปดาห์ 4 (40.0) 7 (50.0)

2. ปฏิเสธการตรวจ PND
- แม่หรือพ่อเป็นโรค b–thalassemia/HbE
- ความเช่ือด้านศาสนา

   - ส่ือสารไม่ได้ ชาวต่างด้าว

(6)
4 (40.0)
1 (10.0)
1 (10.0)

(2)
1 (7.1)
1 (7.1)

-

3. ไม่มาฟังผลเลือด - 4 (28.7)

4. เจ้าหน้าที่ไม่ติดตามมาตรวจ PND - 1 (7.1)

ปัญหา: การมาฝากครรภ์ช้า



หน่วยบริการมีการจัดท าฐานข้อมูลการให้บริการท่ีเป็นระบบ และเป็นปัจจุบัน



ตารางที ่7 สรปุความพึงพอใจของบุคลากรพยาบาลจ านวน 35 ราย (35 รพ.) ต่อระบบการส่งต่อ
หญิงตั้งครรภ์เสีย่งเข้ารบัการตรวจ PND

รายละเอียด

ความพึงพอใจต่อระบบการส่งต่อหญิงตั้งครรภ์เส่ียงเข้ารับ
การตรวจ PND

พอใจมาก พอใจ พอใจน้อย ไม่พอใจ ไม่พอใจมาก

1. การรายงานผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการของ
ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา

23
(65.8%)

11
(31.4%)

1
(2.8%)

0 0

2. การจัดตั้ง Line group “Thalassemia ANC 
Korat”

27
(77.1%)

8
(22.9%)

0 0 0

3. การประสานงานแจ้งข้อมูลจากหน่วย MFM ให้
ติดตามหญิงตั้งครรภ์เส่ียงเข้ารับการตรวจ PND

25
(71.5%)

9
(25.7%)

1
(2.8%)

0 0

4. การให้ความรู้เรื่องโรคธาลัสซีเมียใน Line group 
“Thalassemia ANC Korat”

24
(68.6%)

10
(28.6%)

1
(2.8%)

0 0

5. การติดต่อประสานงานเพื่อส่งต่อหญิงตั้งครรภ์
เส่ียงเข้ารับการตรวจ PND ที่หน่วย MFM

21
(60.0%)

13
(37.2%)

1
(2.8%)

0 0

6. ระดับความพึงพอใจในภาพรวม 24
(68.6%)

10
(28.6%)

1
(2.8%)

0 0

97.2%



สรุป

หญิงตั้งครรภ์
ตรวจคัดกรอง

79.5% (11528/14505)

หญิงตั้งครรภ์ผลคัดกรอง
ผิดปกติ

54.0% (6229/11528)

สามทีี่ภรรยาผลผิดปกติ
ตรวจคัดกรอง

71.5 % (4456/6229)

หญิงตั้งครรภ์เสีย่ง
ได้รับการตรวจ PND

75.0% (42/56)

ปฏิเสธยุตกิารตั้งครรภ์
27.3% (3/11)

หญิงตั้งครรภ์
ตรวจคัดกรอง

88.7% (13018/14678)

หญิงตั้งครรภ์ผลคัดกรอง
ผิดปกติ

49.4% (6434/13018)

สามทีี่ภรรยาผลผิดปกติ
ตรวจคัดกรอง

70.3 % (4522/6434)

หญิงตั้งครรภ์เสีย่ง
ได้รับการตรวจ PND

84.3% (59/70)

ปฏิเสธยุตกิารตั้งครรภ์
29.4% (5/17)

เด็กได้รบัการติดตาม
ตรวจเลือดเม่ืออายุ 1 ปี

100% (3/3)

แบบเดิม

แบบใหม่
ครบทุกขั้นตอนของการด าเนินงาน 



หญิงตั้งครรภ์เสีย่ง ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560

1.การเข้ารับการตรวจ PND 48 38 57 70

- เข้ารับการตรวจ PND 30 (62.5%) 23 (60.5%) 41 (71.9%) 59 (84.3%)

- ไม่เข้ารับการตรวจ PND 18 (37.5%) 15 (39.5%) 16 (28.1%) 11 (15.7%)

2. การยุติการต้ังครรภ์ (7) (11) (11) (17)

- ยุติการต้ังครรภ์ 6 (85.7%) 9 (81.8%) 8 (72.7%) 12 (70.6%)

- ไม่ยุติการต้ังครรภ์ 1 (14.3%) 2 (18.2%) 3 (27.3%) 5 (29.4%)

ตารางท่ี 8 เปรียบเทียบผลการด าเนินงานโครงการปี 2557-2560

ทราบแนวโน้มผลลัพธ์ของการด าเนินงาน

ท างานแบบสหสาขาวิชาชีพ

เครือข่ายผู้ปฏิบัติงานมีความสัมพันธ์ที่ดี



ข้อเสนอแนะ

 ควรก าหนดให้มีผู้รับผิดชอบงานด้านธาลัสซีเมียในสถานบริการของรัฐ

ทุกแห่ง เพ่ือการติดต่อประสานงานท่ีมีประสิทธิภาพ

 ควรรณรงค์ส่งเสริมให้หญิงตั้งครรภ์มาฝากครรภ์ก่อน 12 สัปดาห์

 ควรมีการนิเทศ ติดตามงานอย่างสม่ าเสมอ และต่อเน่ือง

 เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานควรได้รับการอบรมความรู้เรื่องธาลัสซีเมีย 1 ครั้ง/ปี




