
สรุปการประชุมคณะกรรมการป้องกันและควบคุมโรคธาลัสซีเมียเขต เขตสุขภาพท่ี 9  
ครั้งท่ี 4/2560 วันท่ี 5 กันยายน 2560    เวลา 09.00 -16.00 น.  

ณ. ห้องประชุมชั้น 3 ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา  
ผู้มาประชุม  
  1. พญ. อรพรรณ    อัศวกุล นายแพทย์ช านาญการพิเศษ  โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา  ประธาน  
  2. นางสาวสุนทร ี   คงสวัสดิ์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา กรรมการ  
  3. นางสาวสิริวรรณ เคนเผ่าพงศ์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ โรงพยาบาลบาลปากช่องนานา กรรมการ  
  4. นางปิยวดี        ประสงค์สุธน  จพง.วิทย์ฯ ช านาญงาน     สสจ.นครราชสีมา  กรรมการ  
  5. นพ.ณัฐพงศ์       ก้านคูณ      นายแพทย์ช านาญการ            โรงพยาบาลชัยภูมิ  กรรมการ  
  6. นางมยุร ี          ประเสริฐกุล พยาบาลวิชาชีพช านาญการ โรงพยาบาลชัยภูมิ  กรรมการ  
  7. นางสาวนวพรรษ งอกภูเขียว พยาบาลวิชาชีพช านาญการ โรงพยาบาลชัยภูมิ  กรรมการ  
  8. นางธิดารัตน์     สุรัติเมธาพันธ์ุพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ โรงพยาบาลชัยภูมิ  กรรมการ  
  9. นางพิกุล    แก้วบุญเรือง พยาบาลวิชาชีพช านายการ โรงพยาบาลบุรีรัมย์  กรรมการ  
 10. ดร. ยุพิน        โจ้แปง นักเทคนิคการแพทย์ช านาญการพิเศษ ศูนย์อนามัยที ่9       กรรมการและเลขาฯ  
 11. นางวรรธนันท ์ ทินวัง พยาบาลวิชาชีพช านาญการ ศูนย์อนามัยที ่9     กรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ  
 12. นางชัชฏา       ประจุดทะเก  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ ศูนย์อนามัยที่ 9  กรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ  
  
ผู้ไม่มาประชุม  
1. พญ.พิมพ์สิร ิ      เมฆจรัสกุล   นายแพทย์ช านาญการพิเศษ    โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา กรรมการ  
2. นางสาวสาวิตร ี   วารี  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ สสจ.นครราชสีมา  กรรมการ  
3. นางสัมฤทธ์ิ       นิ่มมงคล นักเทคนิคการแพทย์ช านาญการ โรงพยาบาลชัยภูมิ  กรรมการ  
4. พญ. ปิยรัตน์   อุดมวรรณ   นายแพทย์ช านาญการพิเศษ โรงพยาบาลสุรินทร์  กรรมการ  
5. นางสาวพิริยา  ทิวทอง    พยาบาลวิชาชีพช านาญการ โรงพยาบาลสุรินทร์  กรรมการ  
6. นางสุปราณี      ดอกประทุม  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ โรงพยาบาลสุรินทร์  กรรมการ  
7. พญ.ดุจดาว   ระบุญชัยวรรณ  นายแพทย์เช่ียวชาญ  โรงพยาบาลสุรินทร์  กรรมการ  
8. นางสาวเปรมรัตน์  แซ่โอ้ว พยาบาลวิชาชีพช านาญการ โรงพยาบาลสุรินทร ์   กรรมการ  
9. นายวิจิตร        เสาวรัจ นักเทคนิคการแพทย์ช านาญการ โรงพยาบาลสุรินทร ์   กรรมการ  
10.นางจารุวรรณ   เย็นเสมอ นวก.ช านาญการพิเศษ     สสจ.สุรินทร์   กรรมการ  
11. พญ. เรืองศร ี    ชัยวิรัตนะ นายแพทย์เช่ียวชาญ  โรงพยาบาลชัยภูมิ  กรรมการ  
12. นางสัมฤทธ์ิ       นิ่มมงคล นักเทคนิคการแพทย์ช านาญการ โรงพยาบาลชัยภูมิ  กรรมการ  
13. นางอัจฉรา       งามสะอาด    นักเทคนิคการแพทย์ช านาญการ โรงพยาบาลบุรีรัมย์  กรรมการ  
14. พญ. สิริเพ็ญ      อึงพินิจพงษ์  นายแพทย์ช านาญการ  โรงพยาบาลบุรีรัมย์  กรรมการ  
15. นางเพชรรัตน์    กิตติวัฒนาสารนายแพทย์ช านาญการพิเศษ โรงพยาบาลบุรีรัมย์  กรรมการ  
16. นางวัชราภรณ์    เตยีงงา พยาบาลวิชาชีพช านาญการ โรงพยาบาลบุรีรัมย์  กรรมการ  
17. นายอนุรักษ์      กระรัมย ์      นวก.ช านาญการ   สสจ.บุรีรัมย์   กรรมการ  



18. นายณภัทร       สุวรรณอาภา นักวิชาการสาธารณสุข  ส านักงานเขตสุขภาพที่ 9 กรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ  
19. นางสาวณัฐนร ี   ทางธรรม พยาบาลวิชาชีพช านาญการ ส านักงานเขตสุขภาพที่ 9 กรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ  
  
ผู้เข้าร่วมประชุม  
  1. พญ.ศิรประภา      ตันเตชสาธิต      นายแพทย์ปฏิบัตกิาร  โรงพยาบาลบาลบุรีรัมย ์ 
  2. นางนงเยาว์         สุวานิช                พยาบาลวิชาชีพช านาญการ สสจ.นครราชสีมา  
  3. นางสาวอภิญญา   อภัยฤทธิรงค์   พยาบาลวิชาชีพช านาญการ สสจ.ชัยภูม ิ 
  4. นางอรทัย           วงศ์พิกุล     พยาบาลวิชาชีพช านาญการ ศูนย์อนามัยที่ 9  
  5. นางสาวรวิวรรณ   พวงพฤกษ์    นักเทคนิคการแพทย์ช านาญการ ศูนย์อนามัยที่ 9  
  6. นางสาวปริพัส      เนตรนี    นักเทคนิคการแพทย์ช านาญการ ศูนย์อนามัยที่ 9  
  7. นางสาวดวงใจ     ไทยประทุม  พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ศูนย์อนามัยที่ 9  
  8. นางสาวอัญชล ี  ภูมิจันทึก    พยาบาลวิชาชีพช านาญการ ศูนย์อนามัยที่ 9  
  9. นางสาวนฤมล     โอ้สวนศรี  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ ศูนย์อนามัยที่ 9  
 10. นางอ าพรรณ      ค ารณฤทธ์ิ  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ ศูนย์อนามัยที่ 9  
 11. นางภรภัทร        ซอมตะคุ  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ ศูนย์อนามัยที่ 9  
 12. นางสาวกิตติภรณ์ โกมิพัฒน์  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ ศูนย์อนามัยที่ 9  
 13. นางสาววนิดา      แสวงผล      พยาบาลวิชาชีพช านาญการ ศูนย์อนามัยที่ 9  
 14. นางสินีนารถ      โรจนนุกูลพงษ์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ ศูนย์อนามัยที่ 9  
 15. นางสาวธิฎิญาภัค สุขศิรินาคสกุล พยาบาลวิชาชีพช านาญการ ศูนย์อนามัยที่ 9  
 16. นางปัณณภัสร ์    ภักดิ์โพธิ   พยาบาลวิชาชีพช านาญการ ศูนย์อนามัยที่ 9  
 17. นางสาวกาญจน์ทิชา นามพิมาย  นักเทคนิคการแพทย ์  ศูนย์อนามัยที ่9   
 18. นายวันเฉลิม       วรศรี  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ศูนย์อนามัยที่ 9  
 19. นายเกรียงศักด์ิ     แสนไชย  นักวิชาการคอมพิวเตอร์  ศูนย์อนามัยที่ 9  
 20. นางสาวศศิธร      ใจชอบสันเทียะ  พนักงานประจ าห้องทดลอง  ศูนย์อนามัยที ่9   
 21. นางสาวเทพรัตน์  การสันเทียะ  พนักงานซักฟอก    ศูนย์อนามัยที ่9  
 22. นางกิรณา          อเนกวิพุธกุล         เจ้าพนักงานธุรการ  ศูนย์อนามัยที่ 9  
   
 
 
 
 
 
 
 
 



 เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.   
  

เรื่อง/วาระ  มติท่ีประชุม  ผู้รับผิดชอบ  
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ  
1.1 ทบทวนรายช่ือคณะกรรมการป้องกันและควบคุมโรคธาลัสซีเมีย ปีงบประมาณ 2561  
ดังต่อไปนี ้ 
- ประธานกรรมการ คือ นพ.ณัฐพงศ์  ก้านคูณ  ต าแหน่งนายแพทย์ช านาญการ  โรงพยาบาล

ชัยภูมิ แทน พญ.อรพรรณ  อัศวกุล ต าแหน่งนายแพทย์ช านาญการพิเศษ  โรงพยาบาล
มหาราชนครราชสีมา  

- ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา เปลี่ยนจากนางสาวสาวิตร ี วารี   ต าแหน่ง
พยาบาลวิชาชีพช านาญการเป็นนางนงเยาว์  สุวานิช  ต าแหน่งพยาบาลวิชาชีพช านาญการ  

- ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ เพิ่มนางสาวอภิญญา  อภัยฤทธิรงค์  ต าแหน่งพยาบาล
วิชาชีพช านาญการ   

- โรงพยาบาลบุรีรัมย ์เพิ่มพญ.ศิรประภา  ตันเตชสาธิต  ต าแหน่งนายแพทยป์ฏิบัตกิาร  
- โรงพยาบาลปากช่อง เพิ่ม นพ.ธนกร  วรินทร ์ ต าแหน่งนายแพทย์ช านาญการ  

1.2  ผลการด าเนินงานธาลัสซีเมียของประเทศไทย    
1.2.1  สรุปผลการบริหารจัดการ การป้องกันและควบคุม และการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคโลหิต
จางธาลัสซีเมีย (PowerPoint นพ.จักรกริช   โง้วศิร ิ ผู้ช่วยเลขาธิการส านักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ) พบว่าอุบัติการณ์ของโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียร้อยละ 1 ของประชากรไทย  โดย
ยีน  Alpha – thalassemia   พบร้อยละ  20-30   ยีน Beta – thalassemia พบร้อยละ  3 – 
9    และพบ Hemoglobin ผิดปกติ 2 ชนิด  คือ  Hb E ร้อยละ 52  และ Hb Constant 
Spring   ร้อยละ  1- 8    มีเด็กที่เกิดเป็นโรค จ านวน 4,253 ราย ซึ่งท าให้ต้องเสียค่ารักษาตลอด
อายุขัยประมาณ 21,487,445,000 บาท/ป ี การด าเนินงานที่ผ่านมา พบปัญหาและอุปสรรค
ดังต่อไปนี ้ 
        • ด้านการจัดบริการ  
          - ขาดหน่วยรับตรวจทางห้องปฏิบัติการในบางเขต  
          - การติดตามสามีมาตรวจเมื่อหญิงตั้งครรภ์ พบการคัดกรองผิดปกติยังไม่ครบถ้วน  
          - เมื่อตรวจยืนยันทารกในครรภ์พบว่าทารกเป็นโรคชนิดรุนแรงยังมีปัญหาในการยุติการ
ตั้งครรภ์   
         -   ปัญหาด้านสิทธิประโยชน์ของผู้ป่วยท ีควรได้รับการรักษาการปลูกถ่ายเซลล์ต้น
ก าเนิด  
        • ด้านบุคลากร   
         -  บุคลากรไม่มีความรู้ความเข้าใจ ในการด าเนินงานโรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย ตาม
แนวทางปฏิบัติทั้งการตรวจทางห้องปฏิบัติการและการดูแลรักษา   
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ดร. ยุพิน  

 



เรื่อง/วาระ  มติท่ีประชุม  ผู้รับผิดชอบ  
         • ด้านระบบสารสนเทศ   
          -  ระบบการ Registration ยังอยู่ในข้ันตอนพัฒนาท าให้ข้อมูลยังไม่ครบถ้วนถูกต้อง   
         • ด้านการเงินการคลัง  
           -  DRG ในการดูแลรักษาผู้ป่วยค่อนข้างต่ า  RW ประมาณ 0.70  ท าให้หน่วยบริการ
ได้รับ reimburse น้อยกว่า ค่าใช้จ่ายจริง  
1.3  แผนงาน/โครงการ ป้องกันและควบคุมโรคธาลัสซีเมีย เขต สุขภาพที ่9  
      1.3.1  จัดประชุมคณะกรรมการธาลัสซีเมียเขตสุขภาพที ่9 จ านวน 4 ครั้ง  
      1.3.2  จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้โรงพยาบาลในเขตสุขภาพที ่9 เรื่องการด าเนินงาน  
               โครงการป้องกันและควบคุมโรคธาลัสซีเมีย จ านวน 4 ครั้ง (จังหวัดละ 1 ครั้ง)  
      1.3.3  จัดงานธาลัสซีเมียโลก วันที ่8 พ.ค. 2561 กลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้ป่วย ญาติ และ  
               ประชาชน  
 
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว  
 ที่ประชุมรับทราบ 
  
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากที่ประชุมครั้งที่แล้ว  
3.1 การจัดท าเนียบผู้ประสานงานธาลัสซีเมียระดับจังหวัด พบว่ามีจังหวัดที่แจ้งรายช่ือมาแล้ว 
คือ จังหวัดนครราชสีมา  และจังหวัดชัยภูม ิส าหรับจังหวัดที่ยังไม่แจ้งรายช่ือที่ประชุมขอให้
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดส่งรายช่ือมายัง e-mail: jopang08@gmail.com 
3.2 ค่าใช้จ่ายในการตรวจวินิจฉัยก่อนคลอดของรพ.จังหวัด ทั้ง 4 จังหวัด มีรพ.มหาราช
นครราชสีมา รพ.ชัยภูมิ และรพ.บุรีรัมย์ ได้รวบรวมส่งมาแล้ว ยังเหลือรพ.สุรินทร์ ที่ประชุมขอให้
ผู้เกี่ยวข้องด าเนินการ เพื่อจะได้สรุปและน าเสนอ สปสช. ต่อไป 
3.3  ระบบการติดตามคู่เสี่ยงเข้ารับการตรวจวินิจฉัยก่อนคลอด รพ .มหาราชนครราชสีมา โดย
คุณสุนทรี คงสวัสดิ์ ดังเอกสารแนบหมายเลข 1 และพบปัญหาข้อเสนอแนะ   
1. ปัญหาในรพ.ชุมชน ลดลง แต่ยังพบปัญหาที่ รพ .สต เสนอควรให้มี รพ .สต. เข้าร่วมประชุม
อบรมเพื่อน าไปปฏิบัติที่ถูกต้อง  
2.  การรวบรวมข้อมูล ต่างคนต่างเก็บ ท าให้ข้อมูลไม่เช่ือมโยงกัน  
3. ควรท าโปสเตอร์ หรือภาพพลิก เพื่อให้เป็นแนวทางปฏิบัติ และ เสนอให้ท าเป็น  VCD ด้วย ที่
ประชุมมอบหมายให้ พญ.อรพรรณ จัดท าเนื้อหาส่งให้ สสจ . นครราชสีมา เพื่อน าไปจัดพิมพ์ใน
คู่มือ 
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คุณสุนทร ี

 



เรื่อง/วาระ  มติท่ีประชุม  ผู้รับผิดชอบ  
 
ระเบียบวาระที่ 4  เรื่องอื่นๆ  
4.1  มีข้อเสนอจากที่ประชุม  
     1.  สมุดบันทึกสุขภาพสีชมพู ตัวหนังสือเล็ก และมีขนาดไม่เพียงพอในการบันทึกผล Lab  
4.2  สรุปผลงานให้แล้วเสร็จภายใน 1 เดือน (เดือน กันยายน 2560) โดยดร.ยุพิน เป็นผู้รวบรวม
ผลงาน   
 
หมายเหต ุ เอกสารแนบหมายเลข 1  ให้ ดาวโหลดจาก www.labhpc9.com  
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นางวรรธนันท ์ ทินวัง บันทึก/สรุปการประชุม  
  ดร. ยุพิน โจ้แปง ผู้เห็นชอบสรุปการประชุม  
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