
สรุปการประชุมคณะกรรมการป้องกันและควบคุมโรคธาลัสซีเมียเขต เขตสุขภาพที่ 9 
ครั้งที่ 3/2560 วันที่ 11  กรกฎาคม  2560 เวลา 09.00 -16.00 น. 

ณ. ห้องประชุมช้ัน 3 ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา 
ผู้มาประชุม 
  1. พญ. อรพรรณ    อัศวกุล นายแพทย์ช านาญการพิเศษ  โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา  ประธาน 
  2. พญ.พิมพ์สิริ       เมฆจรัสกุล  นายแพทย์ช านาญการพิเศษ    โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา กรรมการ 
  3. นางสาวสุนทรี    คงสวัสดิ์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา กรรมการ 
  4. นางสาวสิริวรรณ เคนเผ่าพงศ์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ โรงพยาบาลบาลปากช่องนานา กรรมการ 
  5. นางปิยวดี        ประสงค์สุธน  จพง.วิทย์ฯ ช านาญงาน          สสจ.นครราชสีมา  กรรมการ 
  6. นางสาวนวพรรษ งอกภูเขียว พยาบาลวิชาชีพช านาญการ โรงพยาบาลชัยภูม ิ  กรรมการ 
  7. นางธิดารัตน์      สุรัติเมธาพันธ์ุพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ โรงพยาบาลชัยภูมิ  กรรมการ 
  8. นางอัจฉรา       งามสะอาด    นักเทคนิคการแพทย์ช านาญการ โรงพยาบาลบุรีรัมย์  กรรมการ 
  9. นางพิกุล     แก้วบุญเรือง พยาบาลวิชาชีพช านายการ โรงพยาบาลบุรีรัมย์  กรรมการ 
 10. นางจารุวรรณ   เย็นเสมอ นวก.ช านาญการพิเศษ     สสจ.สุรินทร์   กรรมการ 
 11. นางพิณทิพย์     กึนพันธ์ ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 9   กรรมการ 
 12. นางสาวกันยารัตน์ แคนตะ นักเทคนิคการแพทย์ช านาญการ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 9 กรรมการ 
 13. ดร. ยุพิน        โจ้แปง นักเทคนิคการแพทย์ช านาญการพิเศษ ศูนย์อนามัยที่ 9       กรรมการและเลขาฯ  
 14. นางวรรธนันท์  ทินวัง พยาบาลวิชาชีพช านาญการ ศูนย์อนามัยที่ 9     กรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ 
   
ผู้ไม่มาประชุม 
1. นพ.ณัฐพงศ์       ก้านคูณ       นายแพทย์ช านาญการ            โรงพยาบาลชัยภูมิ  กรรมการ  
2. นางมยุรี           ประเสริฐกุล พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  โรงพยาบาลชัยภูม ิ  กรรมการ 
3. นางสัมฤทธ์ิ       นิ่มมงคล นักเทคนิคการแพทย์ช านาญการ โรงพยาบาลชัยภูมิ  กรรมการ 
4. นาสาวสาวิตรี     วารี  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ สสจ.นครราชสีมา  กรรมการ 
5. พญ. ปิยรัตน์   อุดมวรรณ   นายแพทย์ช านาญการพิเศษ โรงพยาบาลสุรินทร์  กรรมการ 
6. นางสาวพิริยา  ทิวทอง    พยาบาลวิชาชีพช านาญการ โรงพยาบาลสุรินทร ์  กรรมการ 
7. นางสุปราณี      ดอกประทุม  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ โรงพยาบาลสุรินทร ์  กรรมการ 
8. พญ. เรืองศร ี    ชัยวิรัตนะ นายแพทย์เช่ียวชาญ  โรงพยาบาลชัยภูม ิ  กรรมการ 
9. นางสัมฤทธ์ิ       นิ่มมงคล นักเทคนิคการแพทย์ช านาญการ โรงพยาบาลชัยภูม ิ  กรรมการ 
10. พญ. สิริเพ็ญ      อึงพินิจพงษ์  นายแพทย์ช านาญการ  โรงพยาบาลบุรีรัมย ์  กรรมการ 
11. นางเพชรรัตน์    กิตติวัฒนาสารนายแพทย์ช านาญการพิเศษ โรงพยาบาลบุรีรัมย์  กรรมการ 
12. นางวัชราภรณ์    เตียงงา พยาบาลวิชาชีพช านาญการ โรงพยาบาลบุรีรัมย์  กรรมการ 
13. นายอนุรักษ์      กระรัมย์       นวก.ช านาญการ   สสจ.บุรีรัมย์   กรรมการ 
14. พญ.ดุจดาว   ระบุญชัยวรรณ นายแพทย์เช่ียวชาญ  โรงพยาบาลสุรินทร์  กรรมการ 
16 .นางสาวเปรมรัตน์  แซ่โอ้ว พยาบาลวิชาชีพช านาญการ โรงพยาบาลสุรินทร์    กรรมการ 
17. นายวิจิตร        เสาวรัจ นักเทคนิคการแพทย์ช านาญการ โรงพยาบาลสุรินทร์    กรรมการ 
18. นางชัชฎา      ประจุดทะเก พยาบาลวิชาชีพช านาญการ ศูนย์อนามัยที่ 9  กรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ 
19. นายณภัทร       สุวรรณอาภา นักวิชาการสาธารณสุข  ส านักงานเขตสุขภาพที่ 9 กรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ 
20. นางสาวณัฐนรี    ทางธรรม พยาบาลวิชาชีพช านาญการ ส านักงานเขตสุขภาพที่ 9 กรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ 
 



ผู้เข้าร่วมประชุม 
  1. นพ.ธนกร           วรินทร์               นายแพทย์ช านาญการ  โรงพยาบาลบาลปากช่องนานา 
  2. นางจิราพรรณ      ภักดีณรงค์          พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  สสจ.นครราชสีมา   
  4. นางอรทัย           วงศ์พิกุล   พยาบาลวิชาชีพช านาญการ ศูนย์อนามัยที่ 9 
  5. นางสาวรวิวรรณ   พวงพฤกษ์  นักเทคนิคการแพทย์ช านาญการ ศูนย์อนามัยที่ 9 
  6. นางสาวปริพัส      เนตรนี  นักเทคนิคการแพทย์ช านาญการ ศูนย์อนามัยที่ 9 
  7. นางสถาพร        เป็นตามวา  นวก.ช านาญการ   ศูนย์อนามัยที่ 9 
  8. นางจีรภา           ผ่องแผ้ว  นวก.ปฏิบัติการ   ศูนย์อนามัยที่ 9 
  9. นางสาวนฤมล     โอ้สวนศรี  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ ศูนย์อนามัยที่ 9 
 10. นางพรรณพิลาศ  ค าแหง  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ ศูนย์อนามัยที่ 9 
 11. นางสาวจินตนา   ปลัดครบุร ี พยาบาลวิชาชีพช านาญการ ศูนย์อนามัยที่ 9 
 12. นางอ าพวรรณ    ค ารณฤทธ์ิ  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ ศูนย์อนามัยที่ 9 
 13. นางดวงใจ          ไทยประทุม  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ ศูนย์อนามัยที่ 9 
 14. นางสินีนารถ      โรจนนุกูลพงษ์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ ศูนย์อนามัยที่ 9 
 15. นางนุชจรี          อั่วกลาง  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ ศูนย์อนามัยที่ 9 
 16 .นางสาวกาญจน์ทิชา นามพิมาย  นักเทคนิคการแพทย์   ศูนย์อนามัยที่ 9  
 17. นางสาวศศิธร      ใจชอบสันเทียะ  พนักงานประจ าห้องทดลอง  ศูนย์อนามัยที่ 9  
 18. นางสาวเทพรัตน์  การสันเทียะ  พนักงานซักฟอก    ศูนย์อนามัยที่ 9 
 
  เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.  
 

เรื่อง/วาระ มติท่ี
ประชุม 

ผู้รับผิดชอบ 

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 
1.1  ผลการนิเทศติดตามงานธาลัสซีเมีย 4 จังหวัด  
จังหวัดนครราชสีมา : รพท. ปากช่องนานา, รพช.ชุมพวง, รพช.เสิงสาง  
จังหวัดชัยภูมิ :  รพช.เนินสง่า, รพช.บ าเหน็จณรงค์  
จังหวัดบุรีรัมย ์: รพช.ละหานทราย, ศูนย์แลปอ าเภอเมือง 
จังหวัดสุรินทร ์: รพช.บัวเชด, รพช.สังขะ 
ปัญหาท่ีพบ ได้แก่ 
- บางแห่งไม่มีนโยบายฝากครรภ์เป็นคู่ 
- บางแห่งขาดการท างานร่วมกันระหว่างงานฝากครรภ์ และงานห้องปฏิบัติการ ขาดการ
ประสานงานและเช่ือมโยงข้อมูลกัน 
- บางแห่งไม่มีผู้รับผิดชอบงานธาลัสซีเมียในแผนกฝากครรภ์ และงานห้องปฏิบัติการ ไม่มี
ทะเบียนการส่ง lab ธาลัสซีเมีย   
- บางแห่งเจ้าหน้าที่ขาดความรู้การแปลผล Hb typing  
- บางแห่งมีขั้นตอนการให้บริการหลายข้ันตอน ในเรื่องการส่งตัวอย่าง เพื่อตรวจกรอง ตรวจ
ยืนยัน Hb typing  และ PCR for α -thal gene , β - thal gene ตรวจหลายครั้ง ท าให้ต้อง
ตามหญิงตั้งครรภ์และคู่สมรสมาหลายครั้ง ส่งผลให้ได้รับผลช้าเกิน 3 สัปดาห ์
- โรงพยาบาลส่วนใหญไ่ม่มีการท า Internal quality control ในการตรวจ  DCIP     

 
รับทราบ 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
คุณสนุทร ี



 
เรื่อง/วาระ มติที

ประชุม 
ผู้รับผิดชอบ 

-   บางแห่งไม่มีการควบคุมคุณภาพตัวอย่างเลือดที่ส่งตรวจที่ศูนย์อนามัยที่ 9    ท าให้สภาพ
ตัวอย่างไม่เหมาะสมในการตรวจ Hb Typing       
- โรงพยาบาลที่มีคลินิกเด็กที่เป็นโรคเลือด  ยังไม่ได้วิเคราะห์ปัญหาว่าสาเหตุของเด็กเกิดใหม่ที่
เป็นโรคธาลัสซีเมียชนิดรุนแรง เกิดจากอะไร และเด็กธาลัสซีเมียที่มารักษาในคลินิกมีจ านวน
เท่าไร 
1.2  การติดตาม Case คู่เสี่ยง  โดยหน่วยบริการ MFM รพ.มหาราช นครราชสีมา  
  หน่วย MFM รพ.มหาราชนครราชสีมา มีการติดตามคู่เสี่ยงที่ได้รับข้อมูลจาก ศูนย์อนามัยที่ 9
ทุก ๆ วันอังคารของสัปดาห์ ตั้งแต่เดือน ต.ค. 58 – ธ.ค. 59 มีจ านวนทั้งหมด 15 ราย ดังนี ้
1.2.1   มี Abortion                                จ านวน    1   ราย 
1.2.2   ไม่ได้ท า PND                               จ านวน   4   ราย (ชาวต่างชาติ 1 ราย สื่อสาร
ไม่เข้าใจ, อายุครรภ์เกิน 3 ราย) 
1.2.3   ท า PND                                     จ านวน  10  ราย (10/14 = 71.4%) 
  -    ผลการตรวจไม่เป็นโรคชนิดรุนแรง       จ านวน   8  ราย 
  -    ผลการตรวจเป็นโรคชนิดรุนแรง          จ านวน   2  ราย (2/10 = 20%) 
  -    จ านวนยุติการตั้งครรภ์                       จ านวน  1   ราย (1/2 = 50%) 
(แนบเอกสารแนบหมายเลข 1) 
1.3 การให้บริการ PND  ท่ีหน่วย MFM รพ.มหาราช นครราชสีมา  
     การให้บริการ PND ที่ รพ.มหาราช นครราชสีมา พบว่าขาดทุน สปสช. จึงได้มีข้อเสนอแนะ
ให้หน่วย MFM ของแต่ละจังหวัดน าเสนอค่าใช้จ่ายในการท า PND เพื่อเป็นข้อมูลน าเสนอให้ 
สปสช.พิจารณางบประมาณค่าใช้จ่ายที่สามารถเบิกจ่ายจาก สปสช.ได้ ตามความเหมาะสม 
มติท่ีประชุม มอบหมายคุณสุนทรี จัดท าแบบฟอร์มและส่งให้แต่จังหวัดกรอกข้อมูล และศูนย์
อนามัยที่ 9 ภายใน 31 กรกฎาคม 2560 เพื่อรวบรวมข้อมูล และ ท าหนังสือราชการเสนอให ้
พญ. อรพรรณ ประธานคณะกรรมการฯ น าเสนอต่อ สปสช .ต่อไป 
  
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
 ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากที่ประชุมครั้งที่แล้ว 
3.1 ระบบการให้บริการคลินิกเด็กป่วยธาลัสซีเมีย รพ.จังหวัดและผลการด าเนินงาน 
3.1.1 รพ.มหาราช น ครราชสีมา น าเสนอโดย พญ .พิมพ์สิริ  เมฆจรัสกุล  มีการให้บริการ
ดังต่อไปนี ้(เอกสารแนบหมายเลข 2) ปัญหาที่พบ 

• ยังเป็นระบบตั้งรับ 
• ปริมาณผู้ป่วยค่อนข้างมาก 
• การดูแลมีแค่มิติเรื่องการให้เลือดและการให้ยาขับเหล็ก 
• ขาดการให้ข้อมูลเรื่องการปฏิบัติตัว/ดูแลตนเองแก่ผู้ป่วย 
• ขาดการเช่ือมโยงการดูแลผู้ป่วยไปสู่โรงพยาบาลชุมชน 
• ขาดการประเมินด้านคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย 
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พญ. อรพรรณ 
 
 
 

พญ.พิมพ์สิร ิ
 
 
 
 
 
 
 

 



 
เรื่อง/วาระ มติที

ประชุม 
ผู้รับผิดชอบ 

• ขาดการติดตาม Case และขาดทีมงาน 
หมายเหต ุจังหวัดอื่นๆ ไม่ได้น าเสนอ  
มติท่ีประชุม  
-  ให้จัดท าท าเนียบผู้ประสานงาน ในแต่ละโรงพยาบาล ของ เขตสุขภาพที่ 9 โดยให้ส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดส่งรายช่ือ-นามสกุล สถานที่ท างาน พร้อมเบอร์โทรศัพท์  และ E-mail มายัง 
ดร.ยุพิน โจ้แปง E-mail: jopang08@gmail.com ภายในเดือน กรกฎาคม 2560 เพื่อใช้ในการ
ติดต่อประสานงาน และติดตาม Case 
3.2  ระบบข้อมูลผลการด าเนินงานธาลัสซีเมียในเว็ปไซด์  พบว่าส่วนใหญ่รพ .ไม่ได้ลงข้อมูลใน
ระบบ จึงขอความอนุเคราะห์ให้ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดแต่ละแห่ง ช่วย ปชส . ให้ รพ .ใน
สังกัดกรอกข้อมูลของหน่วยงานให้ครบถ้วน 
 
ระเบียบวาระที่ 4  เรื่องอื่นๆ 
4.1  การเบิกจ่ายเงินค่ารักษาผู้ป่วยธาลัสซีเมีย โดยคุณพิณทิพย์  กึนพันธ  สปสช เขต 9 ซึ่งได้
น าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายจากหน่วยงานมีการบันทึกข้อมูลและให้หน่วยงานทีใ่ห้บริการมี
การบันทึกรหัสโรคผู้ป่วยโรคธาลัสซีเมีย ดังต่อไป  
    -  วินิจฉัยโรคหลัก (PDx.) :  Beta  thalassemia/Hb E ,Homozygous Beta 
thalassemia D 56.1  และการวินิจฉัยโรคร่วม (SDx.) : Disorder of iron 
metabolism และ/หรือ  E 83.1 หรือ Abnormal level of blood mineral  R 79.0 : 
ร่วมกับ รหัส ICD 9 ระบุ  99.04 :Transfusion of packed cells และ/หรือ  99.16 : 
Injection of   antidote Injection of: heavy metal antagonist  
       จากข้อมูลที่แต่ละ รพ. บันทึก พบว่า บาง รพ. มีการให้บริการมากแต่ไม่ได้บันทึกข้อมูล 
ท าให้ได้รับเงินจาก สปสช. น้อยกว่าความเป็นจริง ข้อเสนอแนะ คือให้แต่รพ.ไปบันทึกข้อมูลผู้
ที่มารับบริการธาลัสซีเมีย ตามรหัสที่กล่าวไว้ข้างต้น (เอกสารแนบหมายเลข 3) 
4.2  ดร.ยุพิน  โจ้แปง ได้มีส่วนร่วมในการน าเสนอผลการด าเนินของเขตสุขภาพที่ 9  ในเวทีการ
ประชุมธาลัสซีเมียระดับ ASEAN วันที่ 4-7 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอน
เวนช่ัน ได้น า Power point แต่ละประเทศที่ด าเนินงานเกี่ยวกับธาลัสซีเมียมาเล่า 
4.3 นัดประชุมครั้งต่อไป วันที่ 5 กันยายน 2560 
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นางวรรธนันท์  ทินวัง บันทึก/สรุปการประชุม 
  ดร. ยุพิน โจ้แปง ผู้เห็นชอบสรุปการประชุม 
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