
การนเิทศการปอ้งกนัและควบคมุโรคธาลสัซเีมยี

ในเขต 9 นครชยับรุนิทร ์ ป ี2560   

9 โรงพยาบาล



งานฝากครรภ์ หอ้งปฏบิตักิาร คลนิกิโรคเลอืดเดก็

จดุแขง็ - มผีูร้บัผดิชอบงานธาลสัซเีมยีชดัเจน 

- มคีวามกระตอืรอืรน้ในการท างาน

- มกีารประชาสมัพนัธผ์า่น อสม.เรือ่งวนัและ

เวลามาฝากครรภ ์การเขา้โรงเรยีนพอ่แม ่

ท าใหห้ญงิตัง้ครรภม์าฝากครรภก์อ่นอายุ

ครรภ ์12 สปัดาหม์ากขึน้(ป ี2559 = 58% ) 

และมสีามมีาตรวจคดักรองธาลสัซเีมยีมาก

ขึน้ (ป ี2559 = 45.36 %)

- มคีวามกระตอืรอืรน้ในการท างาน

- มคีวามพยายามปรบัเปลีย่นระบบ

การสง่ตรวจ Hb typing  มาทีศ่นูย์

อนามยัที ่9 นครราชสมีา

เพือ่ลดขัน้ตอนการเจาะเลอืดและ

การสง่ตรวจหลายครัง้ 

-มผีูร้บัผดิชอบงานธาลสัซเีมยี 

  ชดัเจน 

- มคีวามกระตอืรอืรน้ในการท างาน

จดุออ่น - จนท.ขาดความรูเ้รือ่งการแปลผล 

Hb typing

- ไมม่ทีะเบยีนงานธาลสัซเีมยีชดัเจน

- การคน้หาคูเ่สีย่งธาลัสซเีมยี เจาะเลอืด 

และสง่ตรวจเลอืด หลายขัน้ตอน ตอ้งตาม

หญงิตัง้ครรภแ์ละสามมีาหลายครัง้

-ไมม่ ีIQC การตรวจ DCIP - 

โอกาส

พฒันา

- รว่มกนัคน้หาวา่เดก็โรคเลอืดรายใหม ่ชนดิ Homozygous β thal และ β0 thal/Hb E ทีม่ารบัการรกัษาทีค่ลนิกิเดก็ เปน็

บตุรจากหญงิตัง้ครรภท์ีฝ่ากกครรภท์ี ่รพ.สงัขะหรอืไม ่เพือ่คน้หาปญัหาและพฒันางานฝากครรภต์อ่ไป

- สรา้งแบบบนัทกึขอ้มลูธาลสัซเีมยีรว่มกนัระหวา่งงานฝากครรภแ์ละหอ้งปฏบิตักิาร เพือ่ใชใ้นการคน้หาและตดิตามคู่

เสีย่งธาลสัซเีมยีชนดิรนุแรง จนถงึเดก็หลงัคลอดอาย ุ18 เดอืน

- ควรมนีโยบายฝากครรภเ์ปน็คู ่หญงิตัง้ครรภแ์ละสาม ีถา้มาฝากครรภใ์หมใ่นวนัเดยีวกนั ควรตรวจเลอืดคดักรองธาลสัซี

เมยีพรอ้มกนัในวนัเดยีวกนั จะชว่ยเพิม่อตัราการตรวจคดักรองธาลสัซเีมยีสามไีดม้ากขึน้ สง่ผลใหส้ามารถคน้หาคูเ่สีย่ง

ธาลัสซเีมยีชนดิรนุแรงไดม้ากขึน้ 

- ควรตรวจสอบและควบคมุคณุภาพเลอืดทีส่ง่ไปตรวจทีศ่นูยอ์นามยัที ่9 นครราชสมีา เพือ่ใหไ้ดผ้ลการตรวจวเิคราะหท์ี่

ถกูตอ้ง

ผลการนเิทศ ตดิตามงานควบคมุและปอ้งกนัโรคเลอืดจางธาลสัซเีมยี

รพ.สงัขะ จ.สรุนิทร์ 9 พ.ค.2560   เวลา  08.00 – 12.00 น.



งานฝากครรภ์ หอ้งปฏบิตักิาร คลนิกิโรคเลอืดเดก็

จดุแขง็ - มผีูร้บัผดิชอบงานธาลสัซเีมยีชดัเจน 

- มคีวามกระตอืรอืรน้ในการท างาน

- มกีารรณรงคเ์รือ่งการตรวจ HIV เปน็คู ่ท า

ใหส้ามมีาตรวจคดักรองธาลสัซเีมยีมากขึน้ 

(ป ี2559 = 66.49 %)

- มผีูร้บังานธาลสัซเีมยีชดัเจน 

- มคีวามกระตอืรอืรน้ในการท างาน

- มกีารประสานงานทีด่ ีระหวา่ง

หอ้งปฏบิตักิารและงานฝากครรภ์

- มทีะเบยีนงานธาลสัซเีมยีชดัเจนใช้

งานรว่มกบังานฝากครรภ์

-

จดุออ่น -จนท.ขาดความรูเ้รือ่งการแปลผล 

Hb typing

-ไมม่ ีIQC การตรวจ DCIP -ไมม่คีลนิกิโรคเลอืดเดก็ 

โอกาสพฒันา - รว่มกนัคน้หาวา่เดก็โรคเลอืดรายใหม ่ชนดิ Homozygous β thal และ β0 thal/Hb E ทีม่ารบัการรกัษา เปน็บตุรจากหญงิ

ตัง้ครรภท์ีฝ่ากกครรภท์ีร่พ.บวัเชดหรอืไม ่เพือ่คน้หาปญัหาและพฒันางานฝากครรภต์อ่ไป

- แบบบนัทกึขอ้มลูธาลสัซเีมยีรว่มกนัระหวา่งหอ้งปฏบิตักิารและงานฝากครรภ ์ควรใชใ้หเ้กดิประโยชนส์งูสดุ ในการคน้หา

และตดิตามคูเ่สีย่งธาลสัซเีมยีชนดิรนุแรง จนถงึเดก็หลงัคลอดอาย ุ18 เดอืน และควรน าขอ้มลูมาวเิคราะห ์สงัเคราะหใ์หเ้ปน็

งานวจิยั

- ตดิตามหญงิตัง้ครรภท์ีส่ง่ไปตรวจวนิจิฉยัทารกในครรภท์ี ่รพ.สรุนิทร ์วา่ไปตรวจตามนดัหรอืไม ่ผลการตรวจ ผลการยตุิ

การตัง้ครรภ ์จนถงึเดก็หลงัคลอดอาย ุ18 เดอืน

- ควรตรวจสอบและควบคมุคณุภาพตวัอยา่งเลอืดทีส่ง่ไปตรวจทีศ่นูยอ์นามยัที ่9 นครราชสมีา เพือ่ใหไ้ดผ้ลการตรวจ

วเิคราะหท์ีถ่กูตอ้ง

ผลการนเิทศ ตดิตามงานควบคมุและปอ้งกนัโรคเลอืดจางธาลสัซเีมยี

รพ.บวัเชด  จ.สรุนิทร์ 9 พ.ค.2560   เวลา 13.00 – 16.00 น.



งานฝากครรภ์ หอ้งปฏบิตักิาร คลนิกิโรคเลอืดเดก็

จดุแขง็ - มผีูร้บัผดิชอบงานธาลสัซเีมยีชดัเจน 

- มกีารรณรงคเ์รือ่งการตรวจ HIV เปน็คู ่ท า

ใหส้ามมีาตรวจคดักรองธาลสัซเีมยีมากขึน้ 

 (ป ี2560 = 71.11 %)

-มกีารถา่ยทอดความรูง้านฝากครรภแ์ก ่

  รพ.สต.อยา่งสม่ าเสมอ

- มผีูร้บัผดิชอบงานธาลสัซเีมยีชดัเจน 

- มคีวามกระตอืรอืรน้ในการท างาน

- มกีารประสานงานทีด่ ีระหวา่ง

หอ้งปฏบิตักิารและงานฝากครรภ์

 - มทีะเบยีนงานธาลสัซเีมยีชดัเจนใช้

งานรว่มกบังานฝากครรภ์

-

จดุออ่น -จนท.ขาดความรูเ้รือ่งการแปลผล 

Hb  typing

-ไมม่ ีIQC การตรวจ DCIP -ไมม่คีลนิกิโรคเลอืดเดก็ 

โอกาสพฒันา - รว่มกนัคน้หาวา่เดก็โรคเลอืดรายใหม ่ชนดิ Homozygous β thal และ β0 thal/Hb E ทีม่ารบัการรกัษาที ่รพ. เปน็บตุรจาก

หญงิตัง้ครรภท์ีฝ่ากกครรภท์ีร่พ.ชมุพวง หรอืไม ่เพือ่คน้หาปญัหาและพฒันางานฝากครรภต์อ่ไป

- แบบบนัทกึขอ้มลูธาลสัซเีมยีรว่มกนัระหวา่งหอ้งปฏบิตักิารและงานฝากครรภ ์ควรใชใ้หเ้กดิประโยชนส์งูสดุ ในการคน้หา

และตดิตามคูเ่สีย่งธาลสัซเีมยีชนดิรนุแรง จนถงึเดก็หลงัคลอดอาย ุ18 เดอืน และพฒันาตอ่ยอดเปน็งานวจิยั

- ตดิตามหญงิตัง้ครรภท์ีส่ง่ไปตรวจวนิจิฉยัทารกในครรภท์ี ่รพ.มหาราชนครราชสมีา วา่ไปตรวจตามนดัหรอืไม ่ตดิตามผล

การตรวจ ผลการยตุกิารตัง้ครรภ ์จนถงึเดก็หลงัคลอดอาย ุ18 เดอืน

- ควรตรวจสอบและควบคมุคณุภาพตวัอยา่งเลอืดทีส่ง่ไปตรวจทีศ่นูยอ์นามยัที ่9 นครราชสมีา เพือ่ใหไ้ดผ้ลการตรวจ

วเิคราะหท์ีถ่กูตอ้ง

ผลการนเิทศ ตดิตามงานควบคมุและปอ้งกนัโรคเลอืดจางธาลสัซเีมยี

รพ.ชมุพวง จ.นครราชสมีา 11 พ.ค.2560   เวลา  08.00 – 12.00 น.



งานฝากครรภ์ หอ้งปฏบิตักิาร คลนิกิโรคเลอืดเดก็

จดุแขง็ - มกีารรณรงคเ์รือ่งการฝากครรภเ์ปน็คู ่

รพ.สต.ทกุแหง่ สง่ตอ่หญงิตัง้ครรภใ์หม้า

ตรวจ ANC lab 1 ที ่รพ.เสงิสางทีเ่ดยีว 

ท าใหส้ามมีาตรวจคดักรองธาลสัซเีมยี 

และไดผ้ลการตรวจครบถว้น

- มคีวามกระตอืรอืรน้ในการท างาน

 

-

จดุออ่น -ไมม่ผีูร้บัผดิชอบงานธาลสัซเีมยีชดัเจน 

-จนท.ขาดความรูเ้รือ่งการแปลผล 

  Hb typing

- ไมม่ทีะเบยีนงานธาลสัซเีมยีชดัเจน

-ไมม่ ีIQC การตรวจ DCIP -ไมม่คีลนิกิโรคเลอืดเดก็

โอกาส

พฒันา

- รว่มกนัคน้หาวา่เดก็โรคเลอืดรายใหม ่ชนดิ Homozygous β thal และ β0 thal/Hb E ทีม่ารบัการรกัษาที ่รพ. วา่

เปน็บตุรจากหญงิตัง้ครรภท์ีฝ่ากกครรภท์ี ่รพ.เสงิสาง  หรอืไม ่เพือ่คน้หาปญัหาและพฒันางานฝากครรภต์อ่ไป

- ควรสรา้งแบบบนัทกึขอ้มลูธาลสัซเีมยีรว่มกนัระหวา่งงานฝากครรภแ์ละหอ้งปฏบิตักิาร เพือ่ใชใ้นการคน้หาและ

ตดิตามคูเ่สีย่งธาลัสซเีมยีชนดิรนุแรง จนถงึเดก็หลงัคลอดอาย ุ18 เดอืน

- ตดิตามหญงิตัง้ครรภท์ีส่ง่ไปตรวจวนิจิฉยัทารกในครรภท์ี ่รพ.มหาราชนครราชสมีา วา่ไปตรวจตามนดัหรอืไม ่

ตดิตามผลการตรวจ ผลการยตุกิารตัง้ครรภ ์จนถงึเดก็หลงัคลอดอาย ุ18 เดอืน

- ควรตรวจสอบและควบคมุคณุภาพตวัอยา่งเลอืดทีส่ง่ไปตรวจทีศ่นูยอ์นามยัที ่9 นครราชสมีา เพือ่ใหไ้ดผ้ลการตรวจ

วเิคราะหท์ีถ่กูตอ้ง

- ควรมผีูร้บัผดิชอบงานธาลสัซเีมยีทีช่ดัเจน

ผลการนเิทศ ตดิตามงานควบคมุและปอ้งกนัโรคเลอืดจางธาลสัซเีมยี

รพ.เสงิสาง  จ.นครราชสมีา 11 พ.ค.2560   เวลา  13.00 – 16.00 น.



งานฝากครรภ์ หอ้งปฏบิตักิาร คลนิกิโรคเลอืดเดก็

จดุแขง็ - มผีูร้บัผดิชอบงานธาลสัซเีมยีชดัเจน

- มคีวามกระตอืรอืรน้ในการท างาน

 - มกีารรณรงคเ์รือ่งการฝากครรภ ์เปน็คู ่ท า

ใหส้ามมีาตรวจคดักรองธาลสัซเีมยีมากขึน้ 

 (ป ี2559 = 82 %)

- มแีบบ pre test – post test การ 

counseling thalassemia

- มคีวามกระตอืรอืรน้ในการท างาน

- มคีวามพยายามเปลีย่นการสง่ตรวจ 

Hb typing  มาทีศ่นูยอ์นามยัที ่9 

นครราชสมีา

เพือ่ลดขัน้ตอนการเจาะเลอืดและตรวจ

หลายครัง้

-

จดุออ่น - จนท.ขาดความรูเ้รือ่งการแปลผล Hb typing

- มทีะเบยีนงานธาลสัซเีมยีแตย่งัไมส่ามารถ

ใชห้าคูเ่สีย่งธาลสัซเีมยีชนดิรนุแรงได้

- การคน้หาคูเ่สีย่งธาลัสซเีมยี เจาะเลอืด และ

สง่ตรวจเลอืด หลายขัน้ตอน ตอ้งตามหญงิ

ตัง้ครรภแ์ละสามมีาหลายครัง้

-ไมม่ ีIQC การตรวจ DCIP -ไมม่คีลนิกิโรคเลอืดเดก็ 

โอกาสพฒันา - รว่มกนัคน้หาวา่เดก็โรคเลอืดรายใหม ่ชนดิ Homozygous β thal และ β0 thal/Hb E ทีม่ารบัการรกัษาที ่รพ. วา่เปน็บตุรจาก

หญงิตัง้ครรภท์ีฝ่ากกครรภท์ี ่รพ.เนนิสงา่  หรอืไม ่เพือ่คน้หาปญัหาและพฒันางานฝากครรภต์อ่ไป

- ควรสรา้งแบบบนัทกึขอ้มลูธาลสัซเีมยีรว่มกนัระหวา่งหอ้งปฏบิตักิารและงานฝากครรภ ์ควรใชใ้หเ้กดิประโยชนส์งูสดุ ในการ

คน้หาและตดิตามคูเ่สีย่งธาลสัซเีมยีชนดิรนุแรง จนถงึเดก็หลงัคลอดอาย ุ18 เดอืน และพฒันาตอ่ยอดเปน็งานวจิยั

- ควรตรวจสอบและควบคมุคณุภาพตวัอยา่งเลอืดทีส่ง่ไปตรวจทีศ่นูยอ์นามยัที ่9 นครราชสมีา เพือ่ใหไ้ดผ้ลการตรวจวเิคราะห์

ทีถ่กูตอ้ง

ผลการนเิทศ ตดิตามงานควบคมุและปอ้งกนัโรคเลอืดจางธาลสัซเีมยี

รพ.เนนิสงา่  จ.ชยัภมูิ 17 พ.ค.2560   เวลา  08.00 – 12.00 น.



งานฝากครรภ์ หอ้งปฏบิตักิาร คลนิกิโรคเลอืดเดก็

จดุแขง็ - มคีวามกระตอืรอืรน้ในการท างาน

- มกีารรณรงคเ์รือ่งการฝากครรภ ์เปน็

คู ่ท าใหส้ามมีาตรวจคดักรองธาลสัซี

เมยี

- มคีวามกระตอืรอืรน้ในการ

ท างาน

 

- มผีูร้บังานธาลสัซเีมยีชดัเจน 

- มคีวามกระตอืรอืรน้ในการ

ท างาน

จดุออ่น -ไมม่ผีูร้บัผดิชอบงานธาลสัซเีมยี

ชดัเจน 

- จนท.ขาดความรูเ้รือ่งการแปลผล Hb 

typing

- ไมม่ทีะเบยีนงานธาลสัซเีมยีชดัเจน

- การคน้หาคูเ่สีย่งธาลัสซเีมยี เจาะ

เลอืด และสง่ตรวจเลอืด หลายขัน้ตอน 

ตอ้งตามหญงิตัง้ครรภแ์ละสามมีา

หลายครัง้

-ไมม่ ีIQC การตรวจ DCIP -

โอกาส

พฒันา

- รว่มกนัคน้หาวา่เดก็โรคเลอืดรายใหม ่ชนดิ Homozygous β thal และ β0 thal/Hb E ทีม่ารบัการรกัษา ที ่

รพ. วา่เปน็บตุรจากหญงิตัง้ครรภท์ีฝ่ากกครรภท์ี ่รพ.บ าเหนจ็ณรงค ์ หรอืไม ่เพือ่คน้หาปญัหาและพฒันา

งานฝากครรภต์อ่ไป

- ควรสรา้งแบบบนัทกึขอ้มลูธาลสัซเีมยีรว่มกนัระหวา่งงานฝากครรภแ์ละหอ้งปฏบิตักิาร เพือ่ใชใ้นการ

คน้หาและตดิตามคูเ่สีย่งธาลสัซเีมยีชนดิรนุแรง จนถงึเดก็หลงัคลอดอาย ุ18 เดอืน

- ควรมผีูร้บัผดิชอบงานธาลสัซเีมยีทีช่ดัเจน

ผลการนเิทศ ตดิตามงานควบคมุและปอ้งกนัโรคเลอืดจางธาลสัซเีมยี

รพ.บ าเหนจ็ณรงค ์ จ.ชยัภมูิ 17 พ.ค.2560   เวลา  13.00 – 16.00 น.



งานฝากครรภ์ หอ้งปฏบิตักิาร คลนิกิโรคเลอืดเดก็

จดุแขง็ - มคีวามกระตอืรอืรน้ในการท างาน - มคีวามกระตอืรอืรน้ในการท างาน

 

-

จดุออ่น -ไมม่ผีูร้บัผดิชอบงานธาลสัซเีมยีชดัเจน 

- จนท.ขาดความรูเ้รือ่งการแปลผล Hb

typing

- ไมม่ทีะเบยีนงานธาลสัซเีมยีชดัเจน

- การคน้หาคูเ่สีย่งธาลัสซเีมยี เจาะเลอืด 

และสง่ตรวจเลอืด หลายขัน้ตอน ตอ้งตาม

หญงิตัง้ครรภแ์ละสามมีาหลายครัง้

-ไมม่ ีIQC การตรวจ DCIP - ไมม่คีลนิกิโรคเลอืดเดก็

โอกาส

พฒันา

- รว่มกนัคน้หาวา่เดก็โรคเลอืดรายใหม ่ชนดิ Homozygous β thal และ β0 thal/Hb E ทีม่ารบัการรกัษาที ่รพ.บรุรีมัยว์า่ 

เปน็บตุรจากหญงิตัง้ครรภท์ีฝ่ากกครรภท์ี่ Lab center  อ.เมอืงหรอืไม ่เพือ่คน้หาปญัหาและพฒันางานฝากครรภต์อ่ไป

- ควรสรา้งแบบบนัทกึขอ้มลูธาลสัซเีมยีรว่มกนัระหวา่งงานฝากครรภแ์ละหอ้งปฏบิตักิาร เพือ่ใชใ้นการคน้หาและตดิตามคู่

เสีย่งธาลสัซเีมยีชนดิรนุแรง จนถงึเดก็หลงัคลอดอาย ุ18 เดอืน

- ควรมผีูร้บัผดิชอบงานธาลสัซเีมยีทีช่ดัเจน

- ควรมนีโยบายฝากครรภเ์ปน็คู ่หญงิตัง้ครรภแ์ละสาม ีถา้มาฝากครรภใ์หมใ่นวนัเดยีวกนั ควรตรวจเลอืดคดักรองธาลสัซี

เมยีพรอ้มกนัในวนัเดยีวกนั จะไดเ้พิม่อตัราการตรวจคดักรองธาลสัซเีมยีสามไีดม้ากขึน้ สง่ผลใหส้ามารถคน้หาคูเ่สีย่ง

ธาลัสซเีมยีชนดิรนุแรงไดม้ากขึน้ 

ผลการนเิทศ ตดิตามงานควบคมุและปอ้งกนัโรคเลอืดจางธาลสัซเีมยี

Lab center  อ.เมอืง จ.บรุรีมัย ์ 24 พ.ค.2560   เวลา  08.00 – 12.00 น.



งานฝากครรภ์ หอ้งปฏบิตักิาร คลนิกิโรคเลอืดเดก็

จดุแขง็ - มคีวามกระตอืรอืรน้ในการท างาน

- จนท.มคีวามรูเ้รือ่งการแปลผล Hb

typing

- มผีูร้บังานธาลสัซเีมยีชดัเจน 

- มคีวามกระตอืรอืรน้ในการ

ท างาน

 

- มคีลนิกิโรคเลอืดเดก็

จดุออ่น - ไมม่ทีะเบยีนงานธาลสัซเีมยีชดัเจน

- ไมม่นีโยบายฝากครรภเ์ปน็คู่

- การคนัหาคูเ่สีย่งธาลัสซเีมยี เจาะเลอืด 

และสง่ตรวจเลอืด หลายขัน้ตอน ตอ้ง

ตามหญงิตัง้ครรภแ์ละสามมีาหลายครัง้

-ไมม่ ีIQC การตรวจ DCIP - 

โอกาส

พฒันา

- รว่มกนัคน้หาวา่เดก็โรคเลอืดรายใหม ่ชนดิ Homozygous β thal และ β0 thal/Hb E ทีม่ารบัการรกัษาที ่เปน็

บตุรจากหญงิตัง้ครรภท์ีฝ่ากกครรภ ์รพ.ละหานทราย หรอืไม ่เพือ่คน้หาปญัหาและพฒันางานฝากครรภต์อ่ไป

- ควรสรา้งแบบบนัทกึขอ้มลูธาลสัซเีมยีรว่มกนัระหวา่งงานฝากครรภแ์ละหอ้งปฏบิตักิาร เพือ่ใชใ้นการคน้หาและ

ตดิตามคูเ่สีย่งธาลัสซเีมยีชนดิรนุแรง จนถงึเดก็หลงัคลอดอาย ุ18 เดอืน

- ควรมนีโยบายฝากครรภเ์ปน็คู ่หญงิตัง้ครรภแ์ละสาม ีถา้มาฝากครรภใ์หมใ่นวนัเดยีวกนั ควรตรวจเลอืดคดั

กรองธาลสัซเีมยีพรอ้มกนัในวนัเดยีวกนั จะไดเ้พิม่อตัราการตรวจคดักรองธาลสัซเีมยีสามไีดม้ากขึน้ สง่ผลให้

สามารถคน้หาคูเ่สีย่งธาลสัซเีมยีชนดิรนุแรงไดม้ากขึน้

- ควรตรวจสอบและควบคมุคณุภาพตวัอยา่งเลอืดทีส่ง่ไปตรวจทีศ่นูยอ์นามยัที ่9 นครราชสมีา เพือ่ใหไ้ดผ้ลการ

ตรวจวเิคราะหท์ีถ่กูตอ้ง

ผลการนเิทศ ตดิตามงานควบคมุและปอ้งกนัโรคเลอืดจางธาลสัซเีมยี

รพ.ละหานทราย จ.บรุรีมัย ์ 24 พ.ค.2560   เวลา  13.00 – 16.00 น.



งานฝากครรภ์ หอ้งปฏบิตักิาร คลนิกิโรคเลอืดเดก็

จดุแขง็ - มคีวามกระตอืรอืรน้ในการท างาน

- มผีูร้บังานธาลสัซเีมยีชดัเจน 

- มกีารรณรงคเ์รือ่งการฝากครรภ ์เปน็คู ่

ท าใหส้ามมีาตรวจคดักรองธาลสัซเีมยี

- มคีวามกระตอืรอืรน้ในการ

ท างาน

 

-มคีลนิกิโรคเลอืดเดก็

- มคีวามกระตอืรอืรน้ในการ

ท างาน

จดุออ่น -ไมม่ทีะเบยีนงานธาลสัซเีมยีชดัเจน

- จนท.ขาดความรูเ้รือ่งการแปลผล Hb

typing

-ไมม่ ีIQC การตรวจ DCIP - 

โอกาส

พฒันา

- รว่มกนัคน้หาวา่เดก็โรคเลอืดรายใหม ่ชนดิ Homozygous β thal และ β0 thal/Hb E ทีม่ารบัการรกัษาที ่เปน็

บตุรจากหญงิตัง้ครรภท์ีฝ่ากกครรภร์พ.ปากชอ่งนานาหรอืไม ่เพือ่คน้หาปญัหาและพฒันางานฝากครรภต์อ่ไป

- ควรสรา้งแบบบนัทกึขอ้มลูธาลสัซเีมยีรว่มกนัระหวา่งงานฝากครรภแ์ละหอ้งปฏบิตักิาร เพือ่ใชใ้นการคน้หาและ

ตดิตามคูเ่สีย่งธาลัสซเีมยีชนดิรนุแรง จนถงึเดก็หลงัคลอดอาย ุ18 เดอืน

- ควรตรวจสอบและควบคมุคณุภาพเลอืดทีส่ง่ไปตรวจทีศ่นูยอ์นามยัที ่9 นครราชสมีา เพือ่ใหไ้ดผ้ลการตรวจ

เลอืดถกูตอ้ง

ผลการนเิทศ ตดิตามงานควบคมุและปอ้งกนัโรคเลอืดจางธาลสัซเีมยี

รพ.ปากชอ่งนานา จ.นครราชสมีา  14 ม.ิย.2560   เวลา  08.00 – 12.00 น.



สรปุการนเิทศการปอ้งกนัและควบคมุโรคธาลัสซเีมยี
ในเขต 9 นครชยับรุนิทร ์ ป ี2560  (9 โรงพยาบาล)

ปญัหา โอกาสพฒันา

- โรงพยาบาลบางแหง่ไมม่นีโยบายฝากครรภเ์ปน็คู่ -โรงพยาบาลทีม่นีโยบายฝากครรภเ์ปน็คู ่จะท าใหส้ามารถ 

คน้หาคูเ่สีย่งธาลสัซเีมยีไดม้ากขึน้ เรว็ขึน้ สง่ผลใหคู้เ่สีย่ง

อายคุรรภไ์มเ่กนิ 20 สปัดาหส์ามารถตรวจ PND ได้

- โรงพยาบาลบางแหง่ยงัท างานไมป่ระสานกนัระหวา่ง หอ้ง

ฝากครรภ ์และ หอ้ง LAB 

- การประสานงานกนัระหวา่ง แผนกฝากครรภแ์ละหอ้ง Lab จะ

ท าใหก้ารแจง้ผลคูเ่สีย่งธาลัสซเีมยีชนดิรนุแรง รนุแรงปาน

กลาง และรนุแรงนอ้ย เรว็ขึน้

-โรงพยาบาลบางแหง่ไมม่ผีูร้บัผดิชอบงานธาลสัซเีมยีในแผนก

ฝากครรภ ์หอ้ง Lab ไมม่ทีะเบยีนการสง่ lab ธาลัสซเีมยี ขาด

การเชือ่มโยงขอ้มลูกนั

- การลงทะเบยีนการใหบ้รกิารทีค่รบถว้น สมบรูณ ์จะท าให้

โรงพยาบาลทราบวา่คูส่มรสคูใ่ดเปน็คูเ่สีย่ง จะท าใหต้ดิตามมา 

ท าPND ไดท้นัอายคุรรภก์อ่น 20 สปัดาห์

-โรงพยาบาลบางแหง่เจา้หนา้ทีข่าดความรูก้ารแปลผล Hb

typing 

-จดัอบรม เจา้หนา้ทีแ่ผนกฝากครรภแ์ละ หอ้ง Lab ทกุปี

และอาจตอ้งเพิม่พยาบาลทีร่บัผดิชอบ งาน high risk clinic 

เนือ่งจากหญงิตัง้ครรภไ์ปฟงัผลที ่OPD ไมใ่ชท่ีแ่ผนกฝาก

ครรภท์ีเ่ดยีว

-โรงพยาบาลบางแหง่การสง่ตรวจคดักรอง MCV,  DCIP,  Hb

typing , PCR for α thal 1 gene , β thal gene ตรวจหลาย

ครัง้ตอ้งตามหญงิตัง้ครรภแ์ละคูส่มรส มาหลายครัง้ ท าใหไ้ดร้บั

ผลชา้เกนิ 3 สปัดาห์

-  หอ้งปฏบิตักิารทีร่บัตรวจยนืยนั ควรใหบ้รกิารแบบ One stop 

services คอืท า Hb typing , PCR for α thal 1 gene และ β

thal gene และสรปุผลการตรวจวา่เปน็คูเ่สีย่งธาลสัซเีมยีชนดิ

รนุแรงไดเ้ลย

-โรงพยาบาลบางแหง่ไมม่กีารท า Internal quality control 

ในการตรวจ DCIP

- ควรท าการควบคมุคณุภาพผลการตรวจวเิคราะหท์ัง้ IQC และ 

EQA

- โรงพยาบาลบางแหง่ไมม่กีารควบคมุคณุภาพ specimen ทีส่ง่

ตรวจยนืยนั

-พฒันาวธิกีารน าสง่สิง่สง่ตรวจ โดยไมค่วรเกบ็นานเกนิ 1 

สัปดาห ์และควรแชเ่ยน็ในขณะน าสง่ กรณยีส์ง่ทาง EMS ไม่

ควรสง่ในชว่งวนัหยดุยาว specimen ทีม่คีณุภาพต่ า ท าใหไ้ม่

สามารถออกผลการตรวจวเิคราะหไ์ดถ้กูตอ้ง และแมน่ย า

-โรงพยาบาลบางแหง่ทีม่คีลนิกิเดก็โรคเลอืด  ยงัไมไ่ดว้เิคราะห์

หาสาเหตทุีเ่ดก็เกดิใหมป่ว่ยเปน็โรคธาลสัซเีมยีชนดิรนุแรง  

- ควรมกีารคน้หาปญัหาเดก็เกดิใหมท่ีเ่ปน็โรคเลอืดจางธาลัสซี

เมยีชนดิรนุแรง เนือ่งจากสามารถน าขอ้มลูมาแกป้ญัหาใหต้รง

จดุมากขึน้ วา่เกดิจากสาเหตใุด การมาฝากครรภช์า้ การไมไ่ด ้

PND หรอืการปฏเิสธยตุกิารตัง้ครรภ ์




