
 

 

 

สรุปรายงานผลการดําเนินงานของ  

โรงเรียนแพทย  
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สรุปการประชุมสวนกลาง 

โครงการปฏิบัติการระดับชาติเพ่ือวางแผนปองกันและดูแลรักษาความพิการแตกําเนิดในประเทศไทย 

 

● การประชุมครั้งท่ี 1 วันท่ี 29 กรกฎาคม 2554  

เปนการประชุมชี้แจงโครงการปฏิบัติการระดับชาติเพ่ือวางแผนปองกันและดูแลรักษาความพิการแตกําเนิดใน

ประเทศไทย  ณ หองบัคคารา โรงแรมตวันนา ถ.สุรวงศ กรุงเทพฯ โดยมีผูเขารวมประชุมชวงเชาท้ังหมด 46 ทาน และชวง

บายท้ังหมด 25 ทาน  

 

● การประชุมครั้งท่ี 2 วันท่ี 17-18 ธันวาคม 2554  

เปนการประชุมคณะทํางานโครงการฯ เพ่ือรางกรอบคูมือปฏิบัติการความพิการแตกําเนิด 5 โรค ณ หอง CAVERN 

โรงแรมตวันนา ถ.สุรวงศ กรุงเทพฯ โดยมีผูเขารวมประชุมวันท่ี 17 ธันวาคม 2557 ชวงเชาท้ังหมด 32 ทาน และชวงบาย

ท้ังหมด 32 ทาน และวันท่ี 18 ธันวาคม 2555 ชวงเชามีผูเขารวมประชุมท้ังหมด 16 ทาน 

 

● การประชุมครั้งท่ี 3 วันท่ี 19 มกราคม 2555  

 เปนการประชุมคณะทํางานโครงการฯ เพ่ือจัดทําคูมือปฏิบัติการความพิการแตกําเนิด 5 โรค ณ หองสุรวงศวิวัฒน

ชั้น 10 อาคารศรีสุริยวงศ โรงแรมตวันนา กรุงเทพฯ โดยมีผูเขารวมประชุมชวงเชาท้ังหมด 22 ทาน และชวงบายท้ังหมด 18 

ทาน  

 

● การประชุมครั้งท่ี 4 วันท่ี 3 กุมภาพันธ 2555  

 เปนการประชุมเพ่ือลงนามบันทึกความรวมมือ( MOU) รวมกันระหวาง กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการพัฒนา

สังคมและความม่ันคงของมนุษย กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงมหาดไทย สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ สมาคม

เพ่ือเด็กพิการแตกําเนิด(ประเทศไทย) และสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ  ณ หองบัคคารา โรงแรมตวันนา 

ถ.สุรวงศ กรุงเทพฯ 

และในชวงบายมีการประชุมคณะทํางานโครงการฯ ณ หอง มูราโน โรงแรมตวันนา ถ.สุรวงศ กรุงเทพฯ  เพ่ือจัดทํา

คูมือปฏิบัติการความพิการแตกําเนิด 5 โรค โดยมีผูเขารวมประชุมท้ังหมด 20 ทาน 

 

● การประชุมครั้งท่ี 5 วันท่ี 22 มีนาคม 2555  

เปนการประชุมคณะทํางานโครงการฯ เพ่ือ จัดทํา คูมือปฏิบัติการความพิการแตกําเนิด 5 โรค ณ หอง STUART 

โรงแรมตวนันา กรงุเทพฯ โดยมีผูเขารวมประชุมชวงเชาท้ังหมด 22 ทาน และชวงบายท้ังหมด 20 ทาน   

 

 



 

 

 

คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการดาํเนนิงานคณะแพทยศาสตร ศิรริาชพยาบาล 
 

เดอืน มกราคม 2555 มีกิจกรรมสําคัญดังนี้ 

1. วันท่ี 12 มกราคม 2555  ศ.พญ.พรสวรรค วสันต ผศ.พญ.อัจฉรา เสถียรกิจการชัย และทีมงานไปลงพ้ืนท่ีเพ่ือ

ชี้แจงโครงการฯ และขอความรวมมือจากหนวยงานราชการในการปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีจังหวัดนครสวรรค ณ โรงแรม       แก

รนดฮิลล รีสอรทแอนดสปา จ.นครสวรรค มีผูเขารวมประชุมรวม 22 คน ซ่ึงเปนผูแทนจากหนวยงานดังตอไปนี้ สปสช.เขต 3 

นครสวรรค สสจ.นครสวรรค รพ.สวรรคประชารักษ  พมจ.นครสวรรค สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา เขต 1 นครสวรรค 

ทองถ่ินจังหวัดนครสวรรค ศูนยอนามัยท่ี 8 นครสวรรค สสจ.ชัยนาท และ สสจ.อุทัยธานี ซ่ึงจากการประชุมนี้ไดรับความ

คิดเห็นจากผูเขารวมประชุมดังตอไปนี้ 

1.1 นพ.บัวเรศ ศรีประทักษ นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค เสนอวา ควรมีการปรับปรุงและเติม

เต็มระบบท่ีมีอยูแลว เชน การบันทึกขอมูลหลังการเกิดใหครบถวนสมบูรณ แตคงจะเปนเรื่องยากหากมอบหมายใหหนวยงาน

หนึ่งหนวยงานใดรับผิดชอบ ควรทําเปนยุทธศาสตรระดับชาติเพ่ือใหหนวยงานท่ีเก่ียวของและผูบริหารระดับสูงตระหนักถึง

ความสําคัญในเรื่องนี้  

1.2 ดร.สมเดช สีแสง ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา เขต 1 นครสวรรค เสนอวา ทางโครงการฯ 

ควรแบงงานออกเปน 2 สวน คือ การปองกันทางการแพทย และการดูแลรักษาเด็กท่ีเกิดมาแลวมีความพิการ 

1.3 นพ.วิโรจน ธนสารไพบูลย นายแพทยชํานาญการพิเศษ โรงพยาบาลสวรรคประชารักษ ชี้แจงวา  

รพ.สวรรคประชารักษ มีคลินิกพัฒนาการซ่ึงเก็บสถิติคนไขตอเนื่องอยูแลว จากขอมูลป 2554 มีคนไขกลุมอาการดาวน 72 

ราย  NTDs ประมาณ 10 ราย ปากแหลงเพดานโหว ประมาณ 50 - 80 ราย สิ่งสําคัญท่ีควรทํา คือ อุดชองโหวและเติมเต็ม

สิ่งท่ีขาดไป เชน อบรมบุคลากรท่ีจะดูแลเด็กกลุมอาการดาวน และควรให สปสช.จัดสรรงบประมาณในเรื่องการ Screening 

พอแมและการสงตรวจโครโมโซมของเด็กกลุมอาการดาวน 

1.4 คุณเยาวภา พรรณโนภาส นักสังคมสงเคราะหชํานาญการ สํานักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของ

มนุษย มีความเห็นวา สวนของ พมจ.นครสวรรค มี อสพม.และศูนยพัฒนาครอบครัวอยูในชุมชนทุกตําบลซ่ึงสามารถดูแลคน

พิการในพ้ืนท่ีไดและมีอาสาสมัครดูแลคนพิการซ่ึงไดรับคาตอบแทนดวย แตยังขาดความรูในเชิงเทคนิคจากแพทยผูเชี่ยวชาญ

และองคกรตางๆ สามารถเขียนโครงการมาเพ่ือขอรับเงินทุนสนับสนุนการปฏิบัติงานจากกองทุนคุมครองเด็กไดดวย 

1.5 คุณสุรางคนางค โฉมจันทร นักสงเสริมการปกครองทองถ่ิน สํานักงานทองถ่ินจังหวัดนครสวรรค เสนอ

วาหากโครงการตองการเขาถึงพ้ืนท่ีอยางแทจริงตองเริ่มจากการใหความรูแกเจาหนาท่ี อบท.กอน ในเรื่องความพิการแตละ

ประเภทและการสงตอผูพิการท่ีพบในชุมชนเพ่ือเขารับการดูแลรักษา 

1.6 นายคณิตศักดิ์ จันทราพิพัฒน หัวหนากลุมงาน สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ เขต 3 

นครสวรรค เสนอวา โครงการตองมีการกําหนดนโยบายท่ีชัดเจนระบุวาใครมีหนาท่ีอะไร สรางระบบการสงตอท่ีดี การคัด

กรองในชุมชนควรเปนหนาท่ีของบุคลากรในสังกัด พมจ.หรอื อบท. สวนการคัดกรองในโรงพยาบาลควรเปนหนาท่ีของกุมาร

แพทยและสตูแิพทย 

1.7 พญ.สุรีรัตน วัฒนธรรม นายแพทยชํานาญการ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี แจงวา คนไขกลุม

อาการดาวนของอุทัยธานีจะถูกสงตอมายังคลินิกพัฒนาการ ปญหาท่ีสําคัญอยูท่ีระดับการศึกษาของพอแม คนไข NTDs ใน

ระยะ 5 ปท่ีผานมาพบ 2 ราย คนไข Cleft lip cleft palate พบ 24 รายซ่ึงสวนใหญจะถูกสงตอไปรักษาท่ีอ่ืน 



1.8 นางลภัสณัฐ นิลวัชราภรณ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด

อุทัยธานี มีขอสังเกตวา เม่ือพอแมพบวาลูกพิการ สวนใหญพอจะละท้ิงครอบครัวไปปลอยใหเปนภาระของแมแตเพียงผูเดียว

ทําใหแมตองออกไปทํางานหาเงินและท้ิงลูกไวเปนปญหาของชุมชน 

1.9 นางดวงรัตน มกรธวัช นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี แจงวา     

จ.อุทัยธานี เคยทําโครงการให FBC กับหญิงวัยเจริญพันธุ แตประสบปญหาเรื่องงบประมาณและขาดการติดตามประเมินผล

ทําใหโครงการยังไมประสบความสําเร็จ 

1.10 นางอารยา สุขสําราญ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาท เสนอ

วา ยินดีใหความรวมมือกับโครงการฯ อยางเต็มท่ี 

1.11 นางสาวเจิมจันทร เดชปน นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ หัวหนากลุมงานแมและเด็ก 

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค แจงวา จ.นครสวรรค มีขอมูลผูพิการเฉพาะผูท่ีไดรับการจดทะเบียนเทานั้นสามารถ

ดูไดจากระบบ ICD – 10  

1.12 นางสุมาลี กลิ่นแมน นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ งานอนามัยแมและเด็ก สํานักงานสาธารณสุข

จังหวัดนครสวรรค แจงวา สวนงานอนามัยแมและเด็กของ สสจ.นครสวรรคคอนขางเห็นความสําคัญกับหญิงตั้งครรภ มีการ

แจก FBC สัปดาหละครั้ง สิ่งสําคัญ คือ ควรประชาสัมพันธใหหญิงวัยเจริญพันธุเห็นความสําคัญกับโภชนาการและมีการ

อบรมบุคลากรทางการแพทยเรื่องการวินิจฉัยเพ่ือลงบันทึกใน CRF 

1.13 พญ.ไสววรรณ ไผประเสริฐ กุมารแพทย ศูนยอนามัยท่ี 8 นครสวรรค แจงวา คาใชจายในการสงตรวจ

โครโมโซมสวนใหญผูปกครองของเด็กจะเปนผูรับผิดชอบเอง 

1.14 นางดรุณี เลิศปรีชา หัวหนากลุมงานการมีสวนรวมบริการประชาชนและประชาสัมพันธ สํานักงาน

หลักประกันสุขภาพแหงชาติ เขต  3 นครสวรรค ใหความเห็นวา โครงการฯ นี้ควรใหเจาหนาท่ีกองทุนสุขภาพทองถ่ินเปน

ผูรับผิดชอบ  

 

เดือน กุมภาพันธ 2555 มีกิจกรรมสําคัญ ดังนี้ 

2. วันท่ี 23 กุมภาพันธ 2555  ศ.พญ.พรสวรรค วสันต ผศ.พญ.อัจฉรา เสถียรกิจการชัย และทีมงานไดจัดประชุม

คณะทํางานโครงการฯ ซ่ึงเปนการประชุมเพ่ือพิจารณาคูมือปฏิบัติการระดับชุมชน คูมือปฏิบัติการระดับโรงพยาบาล และ 

CRF ครั้งท่ี 2 ณ หองสัณหวาจา  โรงแรมพิมาน จังหวัดนครสวรรค มีผูเขารวมประชุม 60 คน จากการประชุมนี้ไดรับความ

คิดเห็นจากผูเขารวมประชุมดังตอไปนี้ 

    2.1 นายคณิตศักดิ์ จันทราพิพัฒน หัวหนากลุมงาน สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ เขต 3 นครสวรรค 

เสนอวา ในคูมือปฏิบัติการระดับชุมชนนั้นควรระบุใหชัดเจนวาแตละหนวยงานมีหนาท่ีอะไรบาง ใครรับผิดชอบอะไร เชนใน 

หนา 15 คือ ข้ันตอนของการคนหาและวินิจฉัย และข้ันตอนของการรักษาและฟนฟู ควรระบุใหชัดเจนวาเปนหนาท่ีของใคร 

2.2 ผศ.พญ.อัจฉรา เสถียรกิจการชัย  ชี้แจงคูมือปฏิบัติการในระดับโรงพยาบาลเลมสีฟา (หนา 48) เรื่อง

ขอบเขตความรับผิดชอบของเจาหนาท่ีแตละสวน การลงบันทึก CRF ใหทําเปนแบบฟอรมเดียวกัน คือ แบบฟอรมท่ี 1 ใชกับ

ภาวะความพิการแตกําเนิดชนิดหลอดประสาทไมปด ปากแหวงเพดานโหว และความพิการแขนขา แบบฟอรมท่ี 2 ใชกับ

ภาวะความพิการของกลุมอาการดาวน และแบบฟอรมท่ี 3 ใชกับภาวะกลามเนื้อเสื่อมพันธุกรรม สําหรับการลง CRF นั้น

กลองแรกใหเจาหนาท่ีระดับชุมชนเปนผูลงขอมูล สวนกลองถัดมานั้นเปนหนาท่ีของบุคลากรทางการแพทย ไดแก แพทยและ

พยาบาล 



2.3 นพ.บัวเรศ ศรีประทักษ นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค แจงวา เขาใจวาผูเขารวมประชุมอาจ

เกิดความสับสน เพราะเรื่องเหลานี้มีการปฏิบัติกันอยูแลวแตสิ่งท่ีเราจะทํานั้นเปนเพียงการเติมเต็มชองวางใหสมบูรณ คําถาม

ท่ีวาภารกิจใดเปนของใครนั้น ผูปฏิบัติยอมรูหนาท่ีของตนเองดีอยูแลว หากเกินขีดความสามารถของหนวยงานใหสงตอไปยัง

หนวยงานท่ีสูงข้ึน เชน การบันทึก การ surveillance และการคนหา เด็กทุกคนท่ีเกิดท่ีโรงพยาบาลตองไดรับการตรวจอยู

แลว เจาหนาท่ีหองคลอดจะทราบดีวาตองตรวจอะไรบาง ตอนไหน นั่นหมายถึงวาระบบปกติของโรงพยาบาลไดกําหนด

มาตรฐานการตรวจไวแลว เราตองการจะเนนการเติมเต็มชองวาง และการตอยอดสิ่งท่ีมาสามารถทําไดในอดีต เชน การดูเด็ก 

Down syndrome ใหเขาสามารถดูแลตนเองไดในอนาคต ซ่ึงปญหาปจจุบันคือไมไดรับการดูแลและชวยเหลือจากชุมชน 

(ทองถ่ิน, พม.และ อสม.) และการขาดการจัดการศึกษาท่ีเหมาะสม สําหรับภาวะหลอดประสาทไมปดนั้น หากจะวางแผน

ปองกันตองทําเปน National policy โดยการเสริม Folate ในหญิงวัยเจริญพันธุ และ Limb anomalies ตองการบุคลากร

ในการดูแลท่ีมีความเชี่ยวชาญสูง เพราะปจจุบันขาดแคลนบุคลากรและเทคโนโลยี ในความคิดเห็นของ สสจ.เชื่อม่ันใน

ศักยภาพของบุคลากรอยูแลว หากเกินขีดความสามารถก็ใหสงตอไปยังหนวยงานท่ีสูงข้ึน 

2.4 ศ.พญ.พรสวรรค วสันต ชี้แจงวาวัตถุประสงคของโครงการนี้ทํา 5 โรคกอน เพ่ือเปนโครงการนํารอง 

และตองการหาอุบัติการณของโรคในประเทศไทย 

2.5 คุณดรุณี เลิศปรีชา หัวหนากลุมงานการมีสวนรวมบริการประชาชนและประชาสัมพันธ สํานักงาน

หลักประกันสุขภาพแหงชาติ เขต 3 นครสวรรค แนะนําวา CRF ท่ีจะให อสม.กับ รพ.สต.ทํานั้น ควรแก APGAR SCORE 

เพราะเจาหนาท่ีบางทานไมทราบวาคืออะไร 

2.6 นพ.บัวเรศ ศรีประทักษ เห็นวา CRF กลองแรกแบงเปน 2 สวน ในสวนที่สอง (ขอมูลมารดา) ควรกรอก

โดยบุคลากรทางการแพทยและสาธารณสุขและสามารถดูไดจากบันทึกการคลอดจากสถานพยาบาล 

2.7 คุณดรุณี เลิศปรีชา แนะนําวาควรมีการอบรมใหความรูแกเจาหนาท่ี อสม. 

2.8 นพ.บัวเรศ ศรีประทักษ เห็นวา ไมเห็นดวยกับการใหความรูกับ อสม.ในเรื่องนี้ หากจะใหความรู ควรให

ความรูและความเขาใจในเรื่องพ้ืนฐานมากกวา เชน โรคไขหวัดใหญ ซ่ึงเปนเรื่อง General ซ่ึงจะทําใหชุมชนไดประโยชน เด็ก

ไดประโยชน ครอบครัวไดประโยชนและประเทศชาติไดประโยชน 

2.9 นพ.ชูชัย ศรชํานิ  ผูอํานวยการสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ เขต 3นครสวรรค เสนอวา  คูมือ

ปฏิบัติการระดับโรงพยาบาล และ CRF เหมาะสมดีแลว สําหรับคูมือปฏิบัติการระดับชุมชน ควรเปนการใหความรู สราง

จิตสํานึกใหกับ อสม. และการลง CRF ตองระมัดระวังการลงเลขประจําตัวประชาชน 13 หลัก เพราะหากเกิดความ

คลาดเคลื่อนจะเกิดปญหา เพราะจะตองเชื่อมโยงขอมูลกันระหวาง 3 หนวยงาน คือ สปสช., กระทรวงสาธารณสุข และ

กระทรวงมหาดไทย ใหระลึกเสมอวาการกรอก PID คือการ verify ไมใชการ register 

2.10 พญ.มัลลิการ ฤทธิ์ทอง กุมารแพทย โรงพยาบาลกําแพงเพชร เสนอวาคูมือปฏิบัติการระดับชุมชนควร

ทําใหเขาใจงายข้ึนสําหรับเจาหนาท่ี อสม. และมีความเห็นวาขอมูลมารดานั้นควรกรอกโดยพยาบาลและ verify โดยแพทย 

2.11 นพ.วิโรจน อิศรากุลศิริภัทร นายแพทยชํานาญการพิเศษ โรงพยาบาลสวรรคประชารักษ จังหวัด

นครสวรรค เสนอวา กุมารแพทยควรมีหนาท่ีในการ verify diagnosis แลวสงตอใหเด็กไดรับการรักษาอยางตอเนื่อง 

2.12 น.ส.พัชรีวรรณ วิสิทธิพาณิชย พยาบาลหัวหนาหองคลอด โรงพยาบาลสวรรคประชารักษ จังหวัด

นครสวรรค เสนอวา CRF กลองแรก พยาบาลหองคลอดยินดีกรอกใหเพราะอาจจะยากเกินไปสําหรับ อสม. 

2.13 ศ.พญ.พรสวรรค วสันต แจงวา ควรมีการเชื่อมโยงกันระหวางหนวยงานในการใหความชวยเหลือ 



2.14 คุณเยาวภา พรรณโนภาส นักสังคมสงเคราะหชํานาญการ สํานักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของ

มนุษย จังหวัดนครสวรรค ชี้แจงวา พมจ.มีเงินสงเคราะหให 3 ครั้งตอป ครั้งละไมเกิน 2,000 บาท หากครอบครัวใดตอง

การเงินชวยเหลือสงเรื่องให อบต. (ศูนยพัฒนาสังคม) สําหรับเงินสงเคราะหครอบครัวนั้นตองเปนครอบครัวท่ียากจนจึงจะ

ไดรับการพิจารณา 

2.15 คุณรุงเรือง กัลยวงศ ประธานศูนยประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน จ.พิจิตร เสนอวาควรมี

การพัฒนา 3 ระบบ คือ พัฒนาระบบสุขภาพ พัฒนาระบบความบกพรองทางสังคม และพัฒนาระบบการดูแลโดยคนใน

ชุมชน อาจจะทําไดโดยการจัดทําฐานขอมูลเด็กพิการในชุมชน มีการพัฒนาศักยภาพการทํางานในชุมชนใหมีการประสานสง

ตอ 

2.16 คุณดํารงค ดํารงพันธ ประธานศูนยประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน จ.ชัยนาท แจงวา 

เงินกองทุนสนับสนุนคาใชจายสําหรับการเดินทาง คือกองทุนหลักประกันสุขภาพ ท่ีมุงเนนการสงเสริม ปองกันและฟนฟู 

 

เดือน เมษายน 2555 มีกิจกรรมสําคัญ ดังนี้ 

3. วันท่ี 19 เมษายน 2555   โดย ศ.พญ.พรสวรรค วสันต ผศ.พญ.อัจฉรา เสถียรกิจการชัย และทีมงานไดจัด

ประชุมคณะทํางานโครงการฯ ไดไปลงพ้ืนท่ีหนางานท่ี รพ.สวรรคประชารักษ และ รพ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค สรุปผลการลง

พ้ืนท่ีไดดังนี้ 

3.1 รพ.สวรรคประชารักษ มีผูเขารวมประชุม 22 คน  มีวัตถุประสงคเพ่ือใหผูเขารวมประชุมพิจารณาวา

ควรแกไขปรับปรุงหรือไม อยางไร ซ่ึงไดรับขอคิดจากผูเขารวมประชุม ดังนี้ 

  3.1.1 คุณดรุณี เลิศปรีชา หัวหนากลุมงานการมีสวนรวมบริการประชาชนและประชาสัมพันธ 

สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ เขต  3 นครสวรรค เสนอวา กรณีท่ีเกิดในโรงพยาบาลคงจะไมเปนปญหาแนนอน

เพราะจะมีบุคลากรในโรงพยาบาลบันทึกขอมูลใหอยูแลว แตท่ีจะเปนปญหาคือ 0 – 7 ป แสดงวาตองมีการสํารวจในชุมชน

หรือทองถ่ิน หากกลองท่ี 1 อสม.สามารถกรอกไดจะทําใหงานของ รพ.สต.จะไมหนัก คือ ให อสม.คัดกรอง ซ่ึงจะสามารถขอ

งบประมาณจากกองทุนตําบลได  เปนการสงเสริมใหภาคประชาชนหรือ อสม.ไปใชเงินกองทุนในการคนหา คัดกรอง กลอง

แรก อสม.หากไดรับการอบรมแลวสามารถทําได จะทําใหทราบขอมูลผูปวยเกาท่ีมีอยูในชุมชนไดเพราะ อสม.สามารถเขาไป

คนหาไดถึงแตละบานในชุมชนท่ีตนรับผิดชอบ 

   3.1.2 นพ.ธนาศักดิ์ อิศรากุลศิริภัทร หัวหนากลุมงานกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลสวรรคประชา

รักษ เสนอวา ในกลองท่ี 2 หากไมไดลงขอมูลตั้งแตอยูโรงพยาบาล ไมแนใจวาคนไขจะไดขอมูลท่ีถูกตอง ครบถวนหรือไม 

เชน การตรวจการตั้งครรภ การ Ultrasound ตองเปนขอมูลท่ีควรบันทึกตั้งแตยังอยูในโรงพยาบาล การวินิจฉัยหลังจาก 7 

วัน หากตองใช CRF นี้ อสม.ทําไมไดแนนอน ไมสามารถออกไปเก็บขอมูลภายนอกโรงพยาบาลได 

  3.1.3 ศ.พญ.พรสวรรค วสันต แจงใหท่ีประชุมรับทราบวา เราสามารถปรับปรุง แกไขและระบุได 

เพราะ CRF นี้ยังอยูในระหวางการปรับปรุง แกไข และจะเพ่ิมเติมใหชัดเจนวา เปนการตรวจคัดกรองมารดาและการตรวจคัด

กรองทารก 

           3.1.4 นพ.ธนาศักดิ์  อิศรากุลศิริภัทร หัวหนากลุมงานกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลสวรรคประชา

รักษ เสนอวา ควรแยกประเด็นเปน Intra hospital และ Extra hospital หากรวมกันจะทําใหสับสน ในสวนของ Intra 

hospital สามารถท่ีจะลงรายละเอียดได แตในสวนของ Extra hospital ควรจะสรางแบบฟอรมข้ึนมาใหม เพราะการแกไข

อาจทําใหเสียเวลามาก 



   3.1.5 คุณเพ็ชรณิชา อิศรากุลศิริภัทร หัวหนาศูนยประกันสุขภาพ โรงพยาบาลสวรรคประชารักษ 

เสนอวา เปนไปไดหรือไมหากบันทึกขอมูลใน CRFเรียบรอยแลวใหเย็บติดไปกับใบรับรองการเกิด เพราะเลขประจําตัว

ประชาชน 13 หลักของเด็กจะออกหลังจากท่ีไดใบรับรองการเกิด 7 วัน ในสวนของ รพ.สวรรคประชารักษ จะมีศูนยประกัน

สุขภาพ เปนหนวยงานรับผิดชอบ โดยการ Key ขอมูลในระบบเพ่ือ link กับเทศบาล หลังจากนั้นจะไดเลข 13 หลกัมาและ

ศูนยประกันสุขภาพจะทําหนาท่ีข้ึนทะเบียนเด็กแรกเกิดท่ีมาคลอดท่ี รพ.สวรรคประชารักษ ( Birth registry) ไมแนใจวา

โครงการฯ นี้ตองมีโปรแกรมพิเศษอะไรหรือไม 

   3.1.6 ผศ.พญ.อัจฉรา เสถียรกิจการชัย แจงใหท่ีประชุมทราบวา บัตรทองผูพิการจะเชื่อมโยงกับ

บัตรคนพิการของ พม. ซ่ึงจะครอบคลุมความพิการ 6 ประเภทหลักตาม พรบ.สงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.

2550 ไดแก ความพิการทางสติปญญา, ปญหาการเรียนรู, ปญหาการเคลื่อนไหวรางกาย, ปญหาทางสายตา, ปญหาทางการ

ไดยิน และโรคจิตเภท (Psychosis) แตหากเปน cleft lip cleft palate จะจดทะเบียนคนพิการของ พม.ไมได เพราะไมได

อยูใน Category จะไมไดรับการออกสิทธิบัตรทองคนพิการของ สปสช. และบัตรผูพิการของ พม. โครงการฯ นี้เปน Birth 

defects ทางการแพทย ความพิการทางการแพทยและความพิการของ พม.จะแตกตางกัน เชน คนท่ีเปนโรคหัวใจพิการแต

กําเนิดก็ข้ึนทะเบียนคนพิการไมไดเลย  

3.1.7 ศ.พญ.พรสวรรค วสันต แจงวา การกรอก CRF ควรจะตองมี Key person ซ่ึงเทาท่ีพิจารณา

ควรจะมี 3 คน สําหรับ รพ.สวรรคประชารักษ ไดแก หัวหนาพยาบาลหองคลอด (คุณพัชรีวรรณ), กุมารแพทย (นพ.วิโรจน) 

และเจาหนาท่ีศูนยประกันสุขภาพ (คุณเพ็ชรณิชา) ซ่ึงทุกแหงตองมีการ Identify key person ใหชัดเจน หลังจากนั้นก็

เชื่อมโยงกับ สปสช. 

3.2 รพ.พยุหะคีรี มีผูเขารวมประชุม 36 คน  มีวัตถุประสงคเพ่ือใหผูเขารวมประชุพิจารณาวาควรแกไข

ปรับปรุงหรือไม อยางไร รวมท้ังตองการทราบความกาวหนาของระบบ Birth registry ของ สปสช.ซ่ึงไดรับขอคิดจาก

ผูเขารวมประชุมดังนี้ 

  3.2.1 นพ.วงศสวัสดิ์ ตันวิสุทธิ์ รองผูอํานวยการสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ เขต 3 

นครสวรรค เสนอวา เนื่องจากบริบทของ รพ.สวรรคประชารักษ และ รพ.พยุหะคีรี แตกตางกัน หากพบความพิการแตกําเนิด

เราจะทําอยางไรในการดูแลพวกเขาเหลานี้ใหอยูในระบบการดูแลรักษา เขารับการศึกษาพิเศษ การบําบัดฟนฟู แตสิ่งแรกท่ี

ตองทํากอน คือ การลงทะเบียนใหเด็กเขาสูระบบ รพ.พยุหะคีรี ไมนาจะมีปญหาเรื่องการลงทะเบียนเนื่องจากพบ Case 

ความผิดปกติไมมาก ปละ 1 – 2 รายเทานั้น สามารถมอบหมายใหแพทยบันทึก CRF ไดเลย ปญหาของ รพ.พยุหะคีรี ท่ี

สําคัญนาจะเปนเรื่องของคนไขท่ีมีความพิการแตกําเนิดท่ีเกิดเม่ือ     3 – 5 ปกอนอยูในเขตหรือในชุมชน ซ่ึงตองให รพ.สต., 

อสม.หรือบุคลากรในทองถ่ินชวยพามาโรงพยาบาล ซ่ึงควรจะตองศึกษาคูมือปฏิบัติการในระดับชุมชนวาทําอยางไรเด็ก

เหลานั้นจะเขามาอยูในระบบ เชน พามา รพ.พยุหะคีรี แลวสงตอไปยัง รพ.สวรรคประชารักษ เพ่ือข้ึนทะเบียนเพราะ รพ.

พยุหะคีรี มีบุคลากรทางการแพทยนอยอาจจะไมม่ันใจในเรื่องการตรวจวินิจฉัย เชน ภาวะกลามเนื้อเสื่อมพันธุกรรมหรือกลุม

อาการดาวน ซ่ึงเม่ือข้ึนทะเบียนเรียบรอยแลวคนไขจะถูกสงกลับเขามาสูชุมชน ก็จะมาดูตอไปวาเด็กคนนั้นไดรับเงิน

ชวยเหลือหรือไม ไดเขาสูระบบการศึกษาพิเศษหรือไมและไดรับการกายภาพบําบัดตอเนื่องหรือเปลา ข้ันตอนการลงทะเบียน

ถือเปนข้ันตอนท่ี 1 แตข้ันตอนท่ี 2 คือ ทําอ0ยางไรใหชุมชนมีการตื่นตัวและพามาโรงพยาบาล อาจจะพาผูพิการทุกคนมา

ลงทะเบียนแตใหเนนท่ี 5 โรคซ่ึงในอนาคตจะพัฒนาเปน 20 โรค และ 23 โรค เม่ือมีทะเบียน    ผูพิการทุกคนในชุมชนอยูใน

ฐานขอมูลของโรงพยาบาลแลวก็จะเขาสูข้ันตอนตอไปวาทําอยางไรท่ีจะติดตามผูพิการเหลานี้ใหเขาไดรับสิทธิประโยชนท่ีพึง

ไดรับ 



   3.2.2 คุณบุญรักษ พันธมิตร พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลพยุหะคีรี จ.นครสวรรค แจงวา รพ.สต.

ปจจุบันแบงออกเปนมี 2 กลุม ไดแก กลุมท่ีเปนประเภท PCU จะมีพยาบาลวิชาชีพจะทําหนาท่ีตรวจรักษาโรคท่ัวไปแทน

แพทยไดและมีแพทยอยูประจํา ซ่ึงท่ีพยุหะคีรีมี 5 แหง จากท้ังหมด 13 แหง และอีกกลุมหนึ่ง คือโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ

ตําบลซ่ึง Upgrade มาจากสถานีอนามัย เจาหนาท่ีอนามัยจะมีขอมูลเชิงลึกของผูพิการแตละคนอยูแลว สามารถเลือกขอมูล

ท่ีตองการมาใชกับโครงการนี้ไดเลย สวนใหญเม่ือมีเด็กพิการเกิดข้ึนมาแลว เราจะแนะนําใหไปติดตอทําใบรับรองความพิการ

หลังจากนั้นไปติดตอ อบต.เพ่ือรับเบี้ยยังชีพเดือนละ 500 บาท จะมีนอยมากท่ีตกสํารวจ และผูท่ีลงทะเบียนทุกคนจะไดรับ

การชวยเหลือทางการแพทยและสังคมสงเคราะห เราใชระบบสงตอจาก รพ.สต.มาท่ี รพ.พยุหะคีรี แลวสงตอไปยัง รพ.

สวรรคประชารักษ เรามีตัวอยางคนไขท่ีปจจุบันถูกสงไปฝกพัฒนาการอยูท่ี รพ.สวรรคประชารักษ  

  3.2.3 นพ.สมศักดิ์ ปริชาติสมบัติ ผูอํานวยการโรงพยาบาลพยุหะคีรี อําเภอพยุหะคีรี            จ.

นครสวรรค แจงวา เนื่องจากโรงพยาบาลพยุหะคีรี ไมมีแพทยเฉพาะทางแตหากมีความจําเปนตองทําเราขอศึกษาขอมูลและ

จัดประชุมเจาหนาท่ีผูเก่ียวของกอนและให รพ.สต., สอ. หาขอมูลคนไขพิการ 5 โรคของโครงการฯ และหากมี Case ท่ีควร

ไดรับการตรวจพิเศษก็จะใหพยาบาลหองคลอดโทรไปปรึกษา กุมารแพทย รพ.สวรรคประชารักษ เรื่องการตรวจพิเศษ

เพ่ิมเติมแตหากใหเจาหนาท่ีศึกษาจากคูมือปฏิบัติการในระดับชุมชนเองอาจจะยากเกินไป อยากใหทางโครงการมาใหความรู

และคําแนะนําแกเจาหนาท่ีกอน แตท่ี รพ.พยุหะคีรี ไมสามารถตรวจ Lab ไดเองตองสงไปตรวจท่ีกรุงเทพ โดยทาง

โรงพยาบาลจะรับผิดชอบคาใชจายใหคนไข รพ.พยุหะคีรี ใหเจาหนาท่ี IT รับผิดชอบการบันทึกขอมูล หลังจากนี้เราจะเชิญ

เจาหนาท่ีระดับอําเภอมาประชุมและหาวาอําเภอนี้มีคนไข 5 กลุมโรคท่ีมีอายุระหวาง 0 – 7 ปก่ีราย แตถาทาง รพ.พยุหะคีรี 

พบปญหาจะ Consult เรื่องโปรแกรมจะติดตอไดท่ีใคร สวนเรื่องการจัดประชุมเจาหนาท่ีนั้นจะใหพยาบาลหองคลอดเปน

หลักในการจัดประชุม ซ่ึงจะรายงานผลการประชุมใหทางโครงการฯ ทราบหลังจากประชุมแลว 

 

แผนการทํางานในอนาคต 

 1. วันพฤหัสบดีท่ี 28 มิถุนายน พ.ศ.2555 จะมีการจัดประชุม ชี้แจงโครงการปฏิบัติการระดับชาติเพ่ือวางแผน

ปองกันและดูแลรักษาความพิการแตกําเนิดในประเทศไทย  ณ หองประชุม Golden โรงแรมแกรนดฮิลล รีสอรทแอนดสปา 

โดยมีผูเขารวมประชุมจาก สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค , สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ เขต 3 นค

สวรรค และบุคลากรจากหนวยงานตางๆ ดังตอไปนี้ 

1.1 รพ.กําแพงเพชร 

1.2 รพ.ชัยนาทนเรนทร  

1.3 รพ.พิจิตร 

1.4 รพ.อุทัยธานี 

              1.5 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 5 จังหวัด (นครสวรรค กําแพงเพชร พิจิตร อุทัยธานีและชัยนาท) 

               1.6 สํานักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย 5 จังหวัด (นครสวรรค กําแพงเพชร พิจิตร อุทัยธานี

และชัยนาท) 

               1.7 สํานักงานทองถ่ินจังหวัด (นครสวรรค กําแพงเพชร พิจิตร อุทัยธานี และชัยนาท) 

               1.8 ศูนยการศึกษาพิเศษ (นครสวรรค กําแพงเพชร พิจิตร อุทัยธานีและชัยนาท) 

  2. วันพฤหัสบดีท่ี 12 กรกฎาคม พ.ศ.2555 จะมีการอบรมเจาหนาท่ี อสม.จาก 5 จังหวัด ไดแก นครสวรรค 

กําแพงเพชร พิจิตร อุทัยธานีและชัยนาท  



  3. ประมาณเดือนตุลาคม 2555 จะมีการอบรมครูและอาจารยจากสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการซ่ึงขณะนี้

อยูในระหวางการติดตอประสานงานกับ นางสุจินดา ผอง อักษร ท่ีปรึกษาดานการศึกษาพิเศษและผูดอยโอกาส  สํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กระทรวงสาธารณสุข 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ภาพบรรยากาศการประชุม คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 

• วันท่ี 12 ม.ค.2555  

 

     
 

      
 

• วันท่ี 23 ก.พ.555  

 

         
 

                   
 



      
 

           
                     

• วันท่ี 19 เม.ย.555  

 

   
 

 

  



 

 

 

คณะแพทยศาสตร 

โรงพยาบาลรามาธิบดี 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

 

 

 
 

 



รายงานผลการดาํเนินงานโครงการฯ 

คณะแพทยศาสตร โรงพยาบาลรามาธบิดี 

 

• เดือนธันวาคม 2554 

มีการประชุมกับเจาหนาท่ีธุรการ เม่ือวันท่ี 6 ธันวาคม 2555 เพ่ือวางแผนการดําเนินงานโครงการฯ และกําหนดวัน

ประชุมกับผูอํานวยการ สปสช. เขต 9 นครราชสีมา ประมาณตนป 2555 ตอไป 

 

• เดอืนมกราคม 2555 

      มีการประชุมกับเจาหนาท่ีธุรการ เม่ือวันท่ี 30 มกราคม 2555  เพ่ือเตรียมความพรอมกอนการเขารวมการลงนาม 

MOU วันท่ี 3 กุมภาพันธ 2555 และเตรียมเนื้อหาเพ่ือประกอบการจัดทําคูมือปฏิบัติการความพิการแตกําเนิด ในสวนของ

ภาวะกลามเนื้อเสื่อมพันธุกรรม และกําหนดวันประชุมกับผูอํานวยการ สปสช. เขต 9 นครราชสีมา ประมาณตนป 2555 

ตอไป 

 

• เดือนกุมภาพันธ 2555 

มีการประชุมกับเจาหนาท่ีธุรการ เม่ือวันท่ี 28 กุมภาพันธ 2555  เพ่ือจัดเตรียมและปรับปรุงเนื้อหาคูมือปฏิบัติการ

ความพิการ 5 โรค ในสวนของภาวะกลามเนื้อเสื่อมพันธุกรรม  และวางแผนงานข้ันตนกอนท่ีจะกําหนดวันประชุมกับ

ผูอํานวยการ สปสช. เขต 9 นครราชสีมา  

 

• เดือนมีนาคม 2555 

มีการประชุมกับเจาหนาท่ีธุรการ เม่ือวันท่ี 23 มีนาคม 2555   เพ่ือจัดเตรียมและปรับปรุงเนื้อหาคูมือปฏิบัติการ

ความพิการแตกําเนิด และแผนพับในสวนของภาวะกลามเนื้อเสื่อมพันธุกรรม  และวางแผนงานข้ันตนกอนท่ีจะกําหนดวัน

ประชุมกับผูอํานวยการ สปสช. เขต 9 นครราชสีมา  

 

• เดือนเมษายน 2555 

มีการประชุมกับเจาหนาท่ีธุรการ เม่ือวันท่ี 9 เมษายน 2555   เพ่ือจัดเตรียมและปรับปรุงเนื้อหาคูมือปฏิบัติการ

ความพิการแตกําเนิด และแผนพับในสวนของภาวะกลามเนื้อเสื่อมพันธุกรรม  และวางแผนงานข้ันตนกอนท่ีจะกําหนดวัน

ประชุมกับผูอํานวยการ สปสช. เขต 9 นครราชสีมา  

      
 

 



 

 

 

สถาบันสุขภาพเด็กแหงชาติมหาราชิน ี

กระทรวงสาธารณสุข 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการดําเนินงานสถาบันสุขภาพเด็กแหงชาติมหาราชินี 

เดือนธันวาคม 2554 

1. วันที่ 9 ธนัวาคม 2555 ไดเขารวมประชุมกับ สสจ.พระนครศรีอยุธยา ณ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มี

ผูเขารวมประชุมทั้งหมด 7 ทาน โดยมีวัตถุประสงคเพื่อชี้แจงโครงการฯและสิ่งที่ตองการ  เชน ขอมูลและความรวมมือ อัน

ประกอบดวย  ตองการสํารวจเด็กอายุ นอยกวา 7 ป  กลุมความพิการ 5 โรค ( Down Syndrome , Cleft  lip/ palate, 

Limb anomaly , neural tube defects , Duchenne Muscular Dystrophy ) เพื่อดูวาในจังหวัดนี้มีจํานวนมากนอย

เทาใด  และจะขอขอมูลทั้ง 5 โรคในเด็กที่เกิดปนี้ดวย  เพื่อดูจํานวนและวางแนวทางในการดูแลที่มีอยู  อันนําไปสูการดูแล

และการวางแผนดําเนินการในระดับชุมชนใหครอบคลุมทั้งจังหวัด  ไมใชระดับโรงพยาบาลอยางเดียว เพื่อใหเด็กที่เปนโรค

ดังกลาวไดรับการดูแลในมาตรฐานเดียวกันและไดรับสิทธิของเด็กพิการเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของเด็กเหลานี้ 

เดือนมกราคม 2555 

1. วันที่ 10 มกราคม 2555 ประชุมเพื่อชี้แจงโครงการฯ ขอขอแนะนําในการวางแผนงาน  และการออกแบบ  CRF จากสํานัก

ระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค เชน ตองการสํารวจเด็กอายุนอยกวา 7 ป กลุมความพิการ 5 โรค ไดแก  Down syndrome, 

Cleft lip/ palate, Limb anomaly, Neural tube defects, Duchenne Muscular Dystrophy เพื่อขอคําแนะนําใน

การวางแผนการทํางานโครงการและการออกแบบแบบบันทึกขอมูล (CRF) ที่เหมาะสมในการใชงาน  สรุปผลการดําเนินงาน

ดังนี้ 

ทีมสํานักระบาดวิทยาชี้แจงวามีระบบของ พม. ซึ่งมีการลงทะเบียนคนพิการอยูแลว โดยมีการลงทะเบียนตั้งแตเด็ก 

เปน Birth defects screening ควรจะใชในการเชือ่มโยงกับสทิธิก์ารรักษา  การลงทะเบยีนควรออกแบบใหเอ้ืออํานวยแก

ผูปฏิบัติงาน โดยทําใหครบถวนและมีประสิทธิภาพ  และควรเร่ิมตนทําเพียง 41 แหง แลวศึกษาดูวาขอมูลเปนอยางไร 

 การลงทะเบียนจะทําไปจนถึงเมื่อไหรควรวางแผนใหชัดเจน  บางโรคก็อาจจะเสียชีวิตลงในระยะเวลาอันสั้น  

คณะทํางานโครงการฯ วางแผนออกแบบระบบเปน 2 ระบบ คือ ตามเก็บขอมูลเกายอนหลังเปนสถิติเพี่อหาวิธีปองกัน  และ

การเก็บขอมูลใหมไปขางหนาเพื่อพัฒนาการเขาถึงบริการทางการแพทยของเด็กพิการเหลานี้ใหมากข้ึน                                                                     

2. วันที่ 19 มกราคม 2555  ไดเขารวมประชุมคณะทํางานโครงการฯ เร่ืองรางกรอบคูมือปฏิบัติการความพิการแตกําเนิด  ณ 

โรงแรมตวันนา ถนนสุรวงศ กรุงเทพฯ มีผูเขารวมประชุมทั้งหมด 20 ทาน 

เดือนกุมภาพันธ  2555 

1. วันที่ 3 กุมภาพันธ 2555 เวลา 13.30 – 16.00 น. เขารวมประชุมคณะทํางานโครงการฯ เพื่อพัฒนาปรับปรุงเคร่ืองมือและ

คูมือปฏิบัติการความพิการแตกําเนิด  ณ โรงแรมตะวันนา ถนนสุรวงศ กรุงเทพฯ มีผูเขารวมประชุมทั้งหมด 24 ทาน 

2.  วันที่ 21 กุมภาพันธ 2555  ประชุมเพื่อปรึกษาการลงขอมูลในระบบ  Birth Registry กับคุณเนตรนภิส สปสช.ณ หอง

ประชุมอาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบันสุขภาพเด็กมหาราชินี  สรุปผลการดําเนินงานดังนี ้

ศ.คลินิก พญ.อุไรวรรณ  โชติเกียรติ  ชี้แจงวากรมการแพทยใหสถาบันเด็กเปนเจาภาพในการทํา Birth defects 

registry ซึ่งทาง สปสช.และ UNICEF  ไดดําเนินการทําการจดทะเบียนการเกิดอยูแลว (Birth Registry) ทางสถาบันเด็กฯ ก็



จะทําโครงการตอยอดไป และในที่สุดโครงการนี้จะตองเปนโครงการระดับชาติที่ทุกโรงพยาบาลจะตองทํางานเปนภาระงาน

ประจําในอนาคต ไมใชแคจบโครงการทุกอยางก็หยุดทํา จึงอยากจะทราบวาโปรแกรมที่ทาง สปสช. และ  UNICEF ใชจะ

นํามาใชกับโครงการไดอยางไรบาง 

คุณเนตรนภิส  สชุนวนิช   กลาววา ทางทีม สปสช.ไดชวยตอยอดจากโครงการ  Birth registry ของทาง UNICEF 

โดยแทรกหัวขอ Birth Defects เขาไปในโปรแกรม  แตทาง สปสช.ก็อาจจะไมสามารถเปนเจาภาพรับผิดชอบในการดูแล

รักษาระบบใหได   ซึ่งทาง UNICEF พบวามีเด็กไมไดไปแจงเกิดมีจํานวนถึง 7 % เห็นวาควรมกีารลงทะเบยีนเดก็แรกเกิด

ตั้งแตอยูในหองคลอด โดยใชเลข 13 หลักเปนตัวเชื่อม มุงเนนใหเชื่อมโยงตั้งแตหองคลอดไปยังทะเบียนราษฏร  จากที่ได

ขอมูลจาก ศ.พญ.พรสวรรค วสันต วามี 5 โรคที่ตองการศึกษา ในสวนตรงนี้ไดเขียนโปรแกรมข้ึนมาเพิ่มแลว  แตยังไมได

ประกาศใช หากตองการเพิ่มจํานวนโรคก็สามารถเพิ่มไดขอใหแจงทางสปสช.   ในบางโรคที่ยังไมเห็นเดนชัดในตอนแรกเกิด  

อาจจะตองใชเวลา 2-3 วัน หรือเปนสัปดาห เปนเดือนหรือป หลังจากที่เด็กเกิด  เราก็สามารถเรียกเด็กเหลานั้นมา

ลงทะเบียนยอนหลังไดจากฐานขอมูลเกาของเด็กแรกเกิดไดในเวบไซตกลางของทะเบียนราษฏร 

รศ.คลินิก นพสุทธิพงษ  ปงคานนท   ใหขอมูลวาเราจะทําโครงการเพิ่มคือ Birth defects registry ซึ่งเปนการ

ลงทะเบียนเฉพาะโรค  ไมมีการลงรายละเอียดอ่ืน  โดยทําทุกโรคทั่วประเทศ 

ผศ.ดร.พญ.วารุณี พรรณพา นิช วานเดอรพิทท   เสริมวาขอใหออกแบบระบบเพื่อใหเลือกไดมากกวา 1 โรค 

เพราะในบางคนมีความผิดปกติหลายอยางได  ในสวนของอ่ืนๆที่ใหเติมขอความแบบอิสระ ในปแรกใหทดลองทําไปกอน  

แลวมาดูวามีโรคอะไรบางและจับกลุมภายหลัง  เพราะในตอนนี้เรายังนึกภาพไมออกวาจะเปนอยางไร 

  คุณเนตรนภิส  สชุนวนิช  กลาวสรุปวา ตอนนี้ออกแบบระบบตั้งตนสําหรับเด็กทุกคน  จะมีสวนหนึ่งเพื่อเช็ความี

ความพิการแตกําเนิดแบบที่เห็นแบบชัดเจนหรือไม  แลวจะทําเพิ่มสําหรับกรอกเพิ่มเติมภายหลัง  สวนโรคอ่ืนๆอีก 15 โรค

จะมีเพียงแคใหเช็ควาปวยเปนโรคอะไรแตไมมีการลงขอมูลเพิ่มเติม 

พญ.ศิราภรณ  สวัสดิวร   กลาวเสริมวา นพ.วิชัย เทียนถาวร  อยากใหกรมอนามัยเขามารวมกับกรมการแพทย

ดวย  เนื่องจากโรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทยมี มาก  กรมอนามัยเองก็ไดทําเร่ืองนี้ไปบางแลว  อยากใหกระทรวง

สาธารณสุขเปนเจาภาพ 

คุณจิระวัฒน  เลิศวิสิฐคุณ สปสช. ไดนําเสนอโปรแกรมที่เปนแบบฟอรมในการลง ขอมูล โดยใชเลข 13 หลัก จะ

ไดขอมูลพื้นฐาน ขอมูลเด็กแรกเกิด ขอมูลสิทธิ์ ที่อยู  จะเห็นไดวา ถาหากไมมีการเชื่อมตอกับฐานขอมูลของระบบทะเบียน

ราษฎร ขอมูลเหลานี้เราจะตองลงขอมูลเองใหมทั้งหมด แตพอเชื่อมตอแลวจะเห็นขอมูลที่ตองการทันที ประหยัดเวลาและ

ภาระงานไปไดมาก ในกรณีที่คนไข Duchenne  ที่พบภายหลังแรกเกิดไปนานๆ เราก็จะชวยนําลิงคนี้ไปวางในขั้นตอนการ

ตรวจสอบสิทธิ์ เพราะทุกคนที่มาโรงพยาบาลจะตองตรวจสอบสิทธิ์กอนอยูแลว  

เดือนมีนาคม  2555 

1. วันที่ 22 มีนาคม 2555  เวลา 9.00 – 16.00 น. ไดเขารวมประชุมคณะทํางานโครงการฯ ณ โรงแรมตวันนา  ประชุมเพื่อ

จัดทําคูมือปฏิบัติการโครงการฯ 

2. วันที่ 29 มีนาคม 2555  ประชุมเพื่อชี้แจงโครงการฯกับ รพ.สระบุรี และ สสจ.สระบรุี  ขอความรวมมือจากพื้นที่ในการ

สํารวจเด็กอายุนอยกวา 7 ป กลุมความพิการ 5 โรค ไดแก  Down syndrome, Cleft lip/ palate, Limb anomaly, 



Neural tube defects, Duchenne Muscular Dystrophy และปรึกษาขอคําแนะนําในการวางแผนการทํางานโครงการ

และการใชแบบบันทึกขอมูล (CRF) ในการเก็บขอมลู  สรุปผลการดําเนินงานดังนี ้

โรงพยาบาลสระบุรี  หองคลอดมีระบบการลงทะเบียนแจงเกิดใหอยางครบวงจร  ระบบแจงเกิดของ UNICEF จะมี

นายทะเบียนจากแผนกเวชระเบียนเปนผูลงขอมูล  โดยพยาบาลจากหองคลอดจะเปนผูกรอกขอมูลลงในกระดาษ  แลวจึง

สงใหนายทะเบียนลงบันทึกขอมูลในคอมพิวเตอร  รวมถึงกรณีเด็กตายคลอด 

ในการเก็บขอมูลนั้น  ทางหองคลอด  หองเด็กออน  หองเด็กปวยของโรงพยาบาลสระบุรีสามารถชวยเก็บรวบรวม

ขอมูลใหไดเพราะดูจากสถิติแลวมีคนไขไมมาก กรณีภาวะปากแหวงเพดานโหว  เมื่อถูกสงตัวมาก็จะถูกสงไปยังแผนกตางๆ

เลย  โดยไมผานกุมารแพทย  ตรงนี้อาจจะทําใหไมทราบวามีเคสแลว  ในบางรายแพทยในโรงพยาบาลชุมชนอาจจะวินิจฉัย

วาเปนไมมาก  หากไมมีปญหาเร่ืองกินนมไมไดก็รอได  ใหโตข้ึนอีกนิดจึงสงตัวมาศัลยกรรม 

ในกรณีเด็กเกิดในโรงพยาบาลชุมชนแลวถูกสงตอมายังโรงพยาบาลประจําจังหวัด ใครจะเปนผูลงทะเบียนกรอก

ขอมูล  ในขอบเขตการเก็บขอมูลจะเก็บเฉพาะเด็กที่เกิดในจังหวัดที่ตองการศึกษาหรือไม  เนื่องจากโรงพยาบาลสระบุรีจะ

ดูแลผูปวยในพื้นที่จังหวัดสระบุรีแลว  ยังรับสงตอจากจังหวัดใกลเคียง เชน ลพบุรี  และอยุธยาดวย 

เดือนเมษายน 2555  

1. วันที่ 25 เมษายน 2555  ประชุมเพื่อชี้แจงโครงการฯ และขอความรวมมือจากพื้นที่ในการสํารวจเด็กอายุนอยกวา 7 ป 

กลุมความพิการ 5 โรค ไดแก  Down syndrome, Cleft lip/ palate, Limb anomaly, Neural tube defects, 

Duchenne Muscular Dystrophy และปรึกษาขอคําแนะนําในการวางแผนการทํางานโครงการและการใชแบบบันทึก

ขอมูล (CRF) ในการเก็บขอมูล สรุปผลการดําเนินงานดังนี้  

โรงพยาบาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ยินดีใหความรวมมือ  เนื่องจากโครงการนี้ เปนโครงการที่ดีดูแลคุณภาพ

ชีวิตเด็กในจังหวัด 

เสนอแนะวาไมควรลงทะเบียนเด็กที่เกิดในจังหวัดอ่ืน  แลวถูกสงตอมาที่โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา  ควรจะ

เก็บเฉพาะเด็กที่จะเกิดในจังหวัดที่ตองการศึกษา  เพื่อไมใหสับสนและมีจํานวนเคสที่คลาดเคลื่อน  ขอมูลที่ตองการจะเปน

ขอมูลที่ไดหลังคลอด  พยาบาลจะเปนผูกรอกขอมูลลงในระบบลงทะเบียน  โดยแพทยจะเปนผูวินิจฉัย  และในเคสที่ถูกสง

ตอมาคลอดที่ไหนใหที่นั่นเปนผูสงตอขอมูล  หากในสวนของขอมูลลูกยังไมสามารถกรอกได  ก็ใหโรงพยาบาลที่รับสงตอเปน

ผูกรอกเพิ่มลงไป  ไมกังวลเร่ืองขอมูลซ้ําซอนเพราะจะมีเลข 13 หลัก บงชี้วาใครเปนใคร 

โดยแนะนําให สสจ. เปนผูรวบรวมขอมูลในภาพรวมทั้งหมด แตใหโรงพยาบาลประจําจังหวัดเปนศูนยใหญในการ

ดูแลโรงพยาบาลชุมชนเมื่อเกิดปญหา  และสามารถโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยตอไป  โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยาไมคอยมี

ศัลยแพทยตกแตงจะตองสงตอไปยังโรงพยาบาลสระบุรีเพื่อทําการรักษาตอ 

 

แผนการดําเนินงาน 

 ประมาณเดือนมิถุนายน จะมีการจัดประชุม Workshop เพ่ือนํา CRF ไปทดลองใชปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีจริงโดยมี

ผูเขารวมประชุมจาก โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา, โรงพยาบาลสระบุรี, โรงพยาบาลพระพุทธบาท สระบุรี, สสจ.อยุธยา, 

สสจ.สระบุรี, พม.อยุธยา, พม.สระบุรี และ สปสช.เขต 4 สระบุรี  



        ภาพบรรยากาศการประชุม สถาบันสุขภาพเด็กแหงชาติมหาราชินี 

• วันท่ี 21 กุมภาพันธ 2555 

 

 

 

 

 

 

• วันท่ี 29 มีนาคม 2555 

 

 
                                         

• วันท่ี 25 เมษายน 2555 

 
                                     



 

 

 

 

โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา 

 

 

 

 

 



รายงานผลการดําเนินงานโรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา 

เดือนธันวาคม 2554 

1. ไดติดตอประสานงานกับ นพ.สันทิต บุญยะสง ทีมปฏิบัติระดับชุมชน ศูนยอนามัยที่ 3 ชลบุรี  เร่ืองการราง  

care map ระดับชุมชน โดย นพ.สันทิต บุญยะสง สอบถามเกี่ยวกับการประสานงานกับสาธารณสุขจังหวัดและรูปแบบการ

ลงพื้นที่วาตองมีผูรับผิดชอบรายบุคคลหรือไม  จึงไดเชิญ นพ.สันทิต บุญยะสง เขารวมประชุมคณะทํางานโครงการฯในวันที่ 

17-18 ธันวาคม 2554 แต นพ.สันทิต บุญยะสง ไมสามารถเขารวมประชุมไดเนื่องจากติดภารกิจ  

2. ไดเตรียมหาขอมูลผูปวยที่ cleft palate ภายในระยะเวลา 5 ปที่ผานมาเพื่อใชเปนแนวทางในการลงพื้นที่ 

เดือนมกราคม 2555 

1. ไดมีการประสานงานกับ  นพ.สันทิต บุญยะสง  ทีมปฏิบัติระดับชุมชน ศูนยอนามัยที่ 3 ชลบุรี  เพื่อขอขอมูลและคําแนะนํา

เก่ียวกับการลงพื้นที่ในเขตรับผิดชอบ 

2. วันที่ 19 มกราคม 2555  ไดเขารวมประชุมคณะทํางานโครงการฯ เร่ืองรางกรอบคูมือปฏิบัติการความพิการแตกําเนิด   

โดยในชวงเชาไดประชุมเพื่อปรับปรุงแกไขคูมือปฏิบัติการความพิการแตกําเนิด 5 โรค และไดมีการหารือเร่ืองการ

วางระบบเว็บไซต  โดยจะใหบริษัทที่จัดทําเว็บไซตไดเขามานําเสนองานใหคณะทํางานโครงการฯพิจารณา 

ในชวงบาย  คุณดรุณี  เลิศปรีชา  หัวหนากลุมงานการมีสวนรวมบริการประชาชน และประชาสัมพันธ  (สปสช. 

เขต 3 นครสวรรค)  ไดนําเสนอเกี่ยวกับการของบประมาณ การเบิกจายเงิน  และนําเสนอเกี่ยวกับการติดตามผลการ

ดําเนินงาน 

3. วันที่ 24-25 มกราคม 2555 ไดติดตอประสานงานกับ ทีม ม.ธรรมศาสตร เร่ืองการลงพื้นที่ จ.ระยอง 

เดือนกุมภาพันธ 2555 

1. วันที่ 3 กุมภาพันธ 2555 เวลา 13.30 – 16.00 น. เขารวมประชุมคณะทํางานโครงการฯ ณ โรงแรมตวันนา   

เพื่อพัฒนาปรับปรุงเคร่ืองมือและคูมือปฏิบัติการความพิการแตกําเนิด 

2. วันที่ 6 กุมภาพันธ 2555  ไดมีการติดตอประสานงาน  เตรียมลงพื้นที่ จ.ระยอง ในวันที่ 16 กุมภาพันธ 2555  

3. วันที่ 16 กุมภาพันธ 2555 ลงพื้นที่ ณ โรงแรมสตาร จ.ระยอง  มีผูเขารวมประชุมทั้งหมด 20 ทาน  เร่ืองประชุมหารือเพื่อ

ขอความรวมมือและวางแผนใน “โครงการปฏิบัติการระดับชาติเพื่อวางแผนปองกันและดูแลรักษาความพิการแตกําเนิดใน

ประเทศไทย”  สรุปผลการดําเนินงานไดดังนี ้

รศ.พญ. จรินทรทิพย  สมประสิทธิ์   ปจจุบันยังไมมีหนวยงานหลักที่รับผิดชอบดูและทารก และเด็กที่มีความพิการแต

กําเนิด ซึ่งมีบางหนวยงานยังไมสามารถที่จะทําใหการดูแลนั้นครบวงจรทั้งหมด ซึ่งทางโครงการมีจุดประสงคที่จะเพิ่มความสะดวก 

และมีประสิทธิภาพในการดูแลตั้งแตเร่ิมตน กลุมเปาหมายก็จะมีกลุมที่เปนหญิงเจริญพันธุ หญิงตั้งครรภที่จะมีความเสี่ยงที่จะมีเด็ก

อาการผิดปกติ ซึ่งความพิการบางอยางมีการเกิดซ้ําซอนซึ่งปญหาดังกลาวสามารถแกไขได กอนที่จะมีการตั้งครรภ ซึ่งทางโครงการ

อยากจะมีการเสริมความรูใหกับชุมชน รวมถึงการดูแล และแนวทางการปองกัน รวมไปถึงการที่ไมเขาถึงทางการแพทย ซึ่งทาง

โครงการฯ ตองการขอมลูโดยเฉพาะ 5 โรคเพื่อที่จะนํารอง  



ผลที่คาดวาจะไดรับ การจดทะเบียนผูพิการตั้งแตกําเนิด และผูพิการที่มีอายุเกิน 7 ปมาแลว นั้นเปนขอมูลที่ทางโครงการฯ 

จะนําเสนอเพื่อการจัดสรรงบประมาณ นโยบายและการปองกันระดับชาติ ซึ่งทางโครงการฯ ก็จะมีการพัฒนากระบวนการวินิจฉัย

ตั้งแตเร่ิมตน การใหบริการสุขภาพตั้งแตเร่ิมตน รวมไปถึงการปองกันและฟนฟู ใหครบวงจร โดยพยายามเร่ิมจากชุมชน  เพื่อที่ชุมชน

จะสามารถชวยเหลือตัวเองได 

ผศ.พอ.หญิง จุฑาวดี  วุฒิวงศ  กลาวอธิบายเพิ่มเติม ถึงโรคทั้ง 5 โรค วิธีการสงตอ ดูแล และปองกัน เพื่อที่จะไดผลดีที่สุด

สําหรับชุมชน โดยยกตัวอยาง ผูพิการที่มีอยูแลว เพื่อที่จะดูวาชวยอะไรไดบาง  และคนหาผูพิการเพิ่มเติม  

ตวัแทน สสจ.ระยอง กลาววา สสจ. จะเปนแคศูนยประสานงานระหวางการเชค็ทะเบียนคนพิการ กับหนวยงานความมั่นคง

ของมนุษย ซึ่งทาง สสจ.จะมีการคนหาจากพื้นที่วามีผูพิการจํานวนเทาใด และมีการแบงแยกกลุมความพิการ การดูแลในชุมชนยังไม

คอยเปนระบบเทาไหร เชน มีการเยี่ยมตามระยะเวลาที่กําหนด และผูพิการที่ตองการอุปกรณเพิ่ม ก็จะประสานงานกับหนวยงานที่

เก่ียวของ หรือโครงการที่เก่ียวของ 

ผศ.พอ.หญิง จุฑาวดี  วุฒิวงศ   กลาวเพิ่มเติมถึงโครงการฯ วาไมไดเปนการเพิ่มภาระใหกับหนวยงาน และจะมีการ

ประเมินผลเพื่อชวยเหลือหรือปรับปรุง และหาแนวทางในการแกไขปญหารวมกันใหเกิดผลดีที่สุด และขอคําแนะนําตาง ๆ และขอมูล

ที่ไดรับไปปรับใชในการจัดทําคูมือปฏิบัติการความพิการแตกําเนิด 

ความคิดเห็นจากหนวยงานตาง ๆ จากจังหวัดระยอง และฉะเชิงเทรา 

ชวงบาย 

 นพ.กรรชิต  คุณาวุฒิ   ผูอํานวยการ สปสช. เขต 6 ระยอง  ใหความเห็นในประเด็นหลัก คือ  ในระดับตําบลมีกองทุนตําบล 

40 บาทตอหัว ดูแลโดยงานกองทุนตําบลระดับจังหวัด โดยมีกลุมเปาหมายคือ อสม, เจาหนาที่ตําบล 

ลกัษณะของโครงการนีม้ ี 3 สวน คือ Model Development , Test model และ Implement ซึ่ง สปสช. จะมีสวน

เก่ียวของในสวน Implement คือการนํารองและฝงเขาสูระบบงานปกต ิ

ซึ่งถาเปน Model Development สปสช. เขต จะไมเก่ียวของกับงานวิจัย สปสช.สวนกลางจะเก่ียวของในแง Test model 

ในพื้นที่ หรือนํารอง ซึ่ง Model Development นาจะเปน สสส. หรือทางมหาวิทยาลัย ทํามากกวา 

สวนลักษณะงาน Regiser แบงเปน 

1. Hospital base  ซึ่งไมนาจะมีปญหาเนื่องจากเปนขอมูลเชิงรับ ซึ่งผูปวยเดินทางมารับบริการที่ รพ. 

2. Community  base นาจะใชวิธีการจัดเปนเดือนรณรงค  เชน วันแมใหมาลงทะเบียนผูพิการกันทั้งเดือน โดยนาจะใช

งบประมาณจากกองทุนตําบลได 

 รศ.พอ. มหัทธนา   กมลศิลป  หัวหนาคณะทํางานโครงการ  ใหขอมูลเพิ่มเติมวา สมาคมเพื่อเด็กพิการแตกําเนิด (ประเทศ

ไทย) จะมีโรงเรียนแพทย 8 แหงรวมกันทํางาน แตการทํางานที่จะรับเงินจาก สสส. ไดนั้น จะตองเปนนิติบุคคล เพราะฉนั้นก็เลย

ตั้งข้ึนมาเปน สมาคมเพื่อเด็กพิการแตกําเนิด (ประเทศไทย) เพื่อที่จะไดรับเงินจาก สสส. เพื่อมาดําเนินการตอไป 

ในสวนของการดําเนินการ และนําขอมูลทางดานการแพทยมาสูโรงพยาบาลศูนย  โรงพยาบาลจังหวัด  

โดยมีการผานทาง สปสช. เขต เพื่อที่จะ Implement  ไปยังโรงพยาบาลชุมชน เขาไปสูคนพิการที่อยูในชุมชน เปาหมาย คือจะพบ

ความพิการแตกําเนิดใน 2 จังหวัด คือ ระยอง กับฉะเชิงเทรา โดยโรคที่จะนํารองไดแก ปากแหวง เพดานโหว  ความพกิารแขน – ขา  



โรคหลอดประสาทไมปด  โรคกลุมอาการดาวน ซึ่งเปนโรคที่เห็นชัดตั้งแตแรกเกิด ความพิการแตกําเนิดนั้นพบวามีสถิติอยู 2 % ใน

เด็กแรกเกิด แตเมื่อเกิน 5 ป จะพบอีก 2 – 3 % และโรคที่พบภายหลัง คือโรคกลามเนื้อเสื่อมดูเชนน เปนโรคหนึ่งที่จะทดสอบวาถา

นําโรคนี้เขามาดวยจะมีผลกระทบตอการดําเนินงานหรือไม 

เดือนมีนาคม  2555 

1. วันที่ 13 – 16 มีนาคม 2555   ไดประสานงานกับ ม.ธรรมศาสตร  ในการจดัเตรียมเอกสารเพือ่ชีแ้จงเก่ียวกับโครงการฯ

ใหกับ สสจ.ชลบุรี 

2. วันที่ 22 มีนาคม 2555  เวลา 9.00 – 16.00 น. ไดเขารวมประชุมคณะทํางานโครงการฯ ณ โรงแรมตวันนา  ประชุมเพื่อ

จัดทําคูมือปฏิบัติการโครงการฯ 

เดือนเมษายน 2555 

1. วันที่ 17 เมษายน 2555 ไดติดตอ สสจ.ชลบุรี เร่ืองการลงพื้นที่ของ ม.ธรรมศาสตรในวันที่ 20 เมษายน 2555 

2. วันที่ 18 - 19 เมษายน 2555 ไดประสานงานกับ ม.ธรรมศาสตร ในการจัดหารถเดินทางไป จังหวัดชลบุรี  

ในวันที่ 20 เมษายน 2555 โดยไดติดตอกับ คุณมาโนด พนักงานขับรถ เพื่อบอก วัน เวลา สถานที่ ที่จะเดินทางไป  จังหวัด

ชลบุรี 

3. วันที่ 23 - 30 เมษายน 2555  ไดติดตอประสานงานและเตรียมตัวกับ ม.ธรรมศาสตร เร่ืองการลงพื้นที่ใน วันที่ 15 

พฤษภาคม 2555 และไดมีการจัดเตรียมคูมือระดับชุมชน และคูมือระดับ รพ. (ฉบับสมบูรณ) เพื่อเตรียมลงพื้นที่ โดยมีการ

จัดประชุมที่ โรงแรมสตาร ณ หองศรีสุวรรณ จังหวัดระยอง 

 

แผนการดําเนินงาน 

ประมาณเดือนมิถุนายน จะมีการจัดประชุม Workshop เพ่ือนํา CRF ไปทดลองใชปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีจริงโดยมี

ผูเขารวมประชุมจาก สสจ.ชลบุรี, โรงพยาบาลชลบุร,ี โรงพยาบาลชลบุรี, โรงพยาบาลชุมชน, รพ.สต. และ สปสช.เขต 6 

ระยอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ภาพบรรยากาศงานประชุม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา 

• วันท่ี 16 กุมภาพันธ 2555 

             

             

                 

             

ผูอ้าํนวยการ สปสช. เขต 6 ระยอง ตวัแทน สสจ.

 

ตวัแทน สสจ.

 

โรงพยาบาลพทุธโสธร โรงพยาบาลระยอง 



 

 

 

คณะแพทยศาสตร 

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการดาํเนินงานมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร 

เดือนธันวาคม 2554 

3. ไดติดตอประสานงานกับนพ.สันทิต บุญยะสง ทีมปฏิบัติระดับชุมชน ศูนยอนามัยที่ 3 ชลบุรี  เร่ืองการราง  

care map ระดับชุมชน โดยนพ.สันทิต บุญยะสง สอบถามเกี่ยวกับการประสานงานกับสาธารณสุขจังหวัดและรูปแบบการ

ลงพื้นที่วาตองมีผูรับผิดชอบรายบุคคลหรือไม  ทางคณะทํางาน ม.ธรรมศาสตร  จึงไดเชิญ  

นพ.สันทิต บุญยะสง เขารวมประชุมคณะทํางานโครงการฯในวันที่ 17-18 ธันวาคม 2554 แต นพ.สันทิต บุญยะสง ไม

สามารถเขารวมประชุมไดเนื่องจากติดภารกิจ  

เดือนมกราคม 2555 

1. ไดมีการประสานงานกับนพ.สันทิต บุญยะสง  ทีมปฏิบัติระดับชุมชน ศูนยอนามัยที่ 3 ชลบุรี  เพื่อขอขอมูลและคําแนะนํา

เก่ียวกับการลงพื้นที่ในเขตรับผิดชอบ 

2. วันที่ 19 มกราคม 2555  ไดเขารวมประชุมคณะทํางานโครงการฯ เร่ืองรางกรอบคูมือปฏิบัติการความพิการแตกําเนิด   

3. วันที่ 23 –31มกราคม 2555 ไดประสานงานกับ สปสช.เขต 6 (ระยอง)  เก่ียวกับการลงพื้นที่  เพื่อแนะนําและชี้แจง

เก่ียวกับโครงการฯ  พรอมทั้งขอคําแนะนําและความรวมมือจากหนวยงานที่เก่ียวของในพื้นที่  และไดกําหนดวันลงพื้นที่เปน

วันที่ 16 กุมภาพันธ 2555  ณ หองสินสมุทร 2  โรงแรมสตาร  จังหวัดระยอง  

เดือนกุมภาพันธ  2555 

4. วันที่ 3 กุมภาพันธ 2555 เวลา 13.30 – 16.00 น. เขารวมประชุมคณะทํางานโครงการฯ ณ โรงแรมตวันนา   

เพื่อพัฒนาปรับปรุงเคร่ืองมือและคูมือปฏิบัติการความพิการแตกําเนิด  

5. วันที่ 6 กุมภาพันธ 2555  ไดมีการติดตอประสานงานกับทีมโรงพยาบาลพระมงกุฏเกลา  เร่ืองเตรียมลงพื้นที่ จ.ระยอง ใน

วันที่ 16 กุมภาพันธ 2555  

6. วันที่ 13-15 กุมภาพันธ 2555  ติดตอประสานงานกับ ทีม สปสช.เขต 6 เร่ืองการเตรียมความพรอมสําหรับลงพื้นที่ในวันที่ 

16 กุมภาพันธ 2555  

7. วันที่ 16 กุมภาพันธ 2555 ลงพื้นที่ ณ โรงแรมสตาร จ.ระยอง มีผูเขารวมประชุมทั้งหมด 20 ทาน   เร่ืองประชุมหารือเพื่อ

ขอความรวมมือและวางแผนใน “โครงการปฏิบัติการระดับชาติเพื่อวางแผนปองกันและดูแลรักษาความพิการแตกําเนิดใน

ประเทศไทย” 

เดือนมีนาคม  2555 

1. วันที่ 1 มีนาคม 2555 ไดติดตอประสานงานกับทาง สปสช.เขต 6 และศุนยอนามัยเขต 3 ชลบุรี   ในการจัดหาจังหวัดใหม

ทดแทน จังหวัดฉะเชิงเทรา ที่ไมขอเขารวมโครงการฯ และได จ.ชลบรุ ีเขารวมโครงการฯแทน 

2. วันที่ 1-21 มีนาคม 2555  ไดติดตอประสานงานกับสสจ.ระยอง และ สปสช.เขต 6 ระยอง เร่ืองการขอลงพื้นที่ภายใน

จังหวัดในวันที่ 20 เมษายน 2555 

3. วันที่ 22 มีนาคม 2555  เวลา 9.00 – 16.00 น. ไดเขารวมประชุมคณะทํางานโครงการฯ ณ โรงแรมตวันนา   

ประชุมเพื่อจัดทําคูมือปฏิบัติการโครงการฯ 



เดือนเมษายน 2555  

1. วันที่ 2-5  เมษายน 2555  ติดตามความกาวหนาเร่ืองการจัดเตรียมการจัด workshop ในพื้นที่ของจังหวัดระยองกับทาง 

สปสช. เขต 6 (ระยอง) และ สสจ.ระยอง ซึ่งทางคุณอภิญญา โลงจิตร หัวหนากลุมงานสงเสริมสุขภาพ ผูรับผิดชอบโครงการ

ไดแจงใหทราบวาไดนําเร่ืองเขาที่ประชุมประจําเดือนของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดระยองและไดรับอนุมัติจากนายแพทย

สาธารณสุขจังหวัดเรียบรอยแลว และไดดําเนินการยื่นเสนอโครงการตอสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ เขต 6 

ระยอง เรียบรอยแลวเชนกัน อีกทั้งคุณอภิญญาไดมอบหมายใหคุณณัฐพรมาดูแลงานตอ 

2. วันที่ 10-12 เมษายน 2555 ติดตามเร่ืองวันและเวลาในการจัด workshop กับทางคุณณัฐพร เจาหนาที่ของสสจ.ระยอง 

โดยไดกําหนดไวในวันที่ 15 พฤษภาคม  และไดมีการประสานงานกันระหวางคณะแพทยศาสตร ธรรมศาสตร และวิทยาลัย

แพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา เร่ืองการเดินทางไปพบกับทาง สสจ. ชลบุรี ในที่ 20 เมษายน และการจดั workshop กับทาง 

สสจ.ระยอง ในวันที่ 15 พฤษภาคม และจัดหาพาหนะในการเดินทางไปจังหวัดระยอง 

3. วันที่ 17-19 เมษายน 2555   จัดเตรียมขอมูลและเอกสารสําหรับใชเร่ืองการประชุมกับทาง สสจ.ระยอง และประสานงาน

กับทาง สปสช. เขต 6 (ระยอง) เก่ียวกับการจัดประชุม การเตรียมความพรอมในการจัดประชุม 

4. วันที่ 20 เมษายน 2555 เดินทางเขาพบ ผอ. สสจ. ชลบุรี เพื่อชี้แจงและขอความรวมมือ  ณ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด

ระยอง ซึ่งทาง นพ.เดนชัย  ศรกิจ ยินดีใหความรวมมือกับโครงการฯ 

5. วันที่ 23-27 เมษายน 2555 ไดจัดทํารางโครงการพัฒนาบุคลากรสงใหคุณภราดร ผูรับผิดเร่ืองงานความพิการของ สสจ.

ชลบุรี เพื่อใหทางคุณภราดรสามารถนําไปดําเนินการตอและนําเร่ืองเขาที่ประชุมประจําเดือน และเสนอโครงการตอ สปสช. 

เขต 6 ระยอง เพื่อขออนุมัติงบประมาณในการจัด workshop ใหกับเจาหนาที่สาธารณสุขงานแมและเด็กของจังหวัดชลบุรี 

โดยไดติดตอกับคุณตรารัตนผูดูแลเร่ืองงบประมาณของทาง สปสช. เขต 6 ระยอง ซึ่งคุณตรารัตนไดแจงใหทราบวา

งบประมาณการจัดประชุมของจังหวัดระยองไดรับการอนุมัติและกําลังจะสงใหกับทาง สสจ.ระยอง แตในสวนงบประมาณ

ของทางจังหวัดชลบุรีที่มาแทนจังหวัดฉะเชิงเทรานั้นไมมีแลว เนื่องจากหลังจากที่ทางจังหวัดฉะเชิงเทราไดปฏิเสธไมเขา

รวมกับทางโครงการฯ จึงไดนํางบประมาณของทางฉะเชิงเทราไปดําเนินการในสวนอื่นแลว  สวนทางอาจารยจรินทรทิพยจึง

ใหคํานวณคาใชจายโดยประมาณในการจัดประชุม workshop ของทางจังหวัดชลบุรี เมื่อไดคาใชจายโดยประมาณในการจัด 

workshop ของจังหวัดชลบุรีแลวจึงไดติดตอกลับไปที่คุณตรารัตนอีกคร้ังเพื่อใหทาง สปสช. เขต 6 ระยอง จัดหา

งบประมาณให ซึ่งทาง สปสช. เขต 6 ระยองก็ไดจัดหางบประมาณใหทาง สสจ. ชลบุรีไดสําเร็จ 

6. วันที่ 30 เมษายน 2555  ติดตอกับคุณณัฐพร เจาหนาที่ของ สสจ. ระยอง เพื่อสอบถามวาตองการแกไขกําหนดการหรือไม 

ซึ่งทาง สสจ. ระยอง ตกลงตามกําหนดการที่แจงไป รวมถึงสอบถามความคืบหนาในการติดตามผูเขารวมประชุมของทาง 

สสจ. ระยอง เพือ่ทีท่างโครงการจะไดไปจดัเตรียมเอกสารประกอบการประชมุ  

แผนการดําเนนิงาน 

ประมาณเดือนมิถุนายน จะมีการจัดประชุม Workshop เพ่ือนํา CRF ไปทดลองใชปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีจริงโดยมี

ผูเขารวมประชุมจาก สสจ.ชลบุรี, โรงพยาบาลชลบุร,ี โรงพยาบาลชลบุรี, โรงพยาบาลชุมชน, รพ.สต. และ สปสช.เขต 6 

ระยอง 

 

 

 



ภาพบรรยากาศการประชมุ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร 

• วันท่ี 16 กุมภาพันธ 2555 

                                   

 

 

ผูอ้าํนวยการ สปสช. เขต 6 ระยอง ตวัแทน สสจ.

 

ตวัแทน สสจ.

 

โรงพยาบาลพทุธโสธร โรงพยาบาลระยอง 



 

 

 

คณะแพทยศาสตร 

มหาวิทยาลัยขอนแกน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการดําเนินงานโครงการฯ 

คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 

 

• เดอืนมกราคม 2555 

มีการเตรียมการจัดประชุมเพ่ือชี้แจงโครงการฯ แกหนวยงานท่ีเก่ียวของ และติดตอประสานงาน กับ สปสช. เขต 7 

ขอนแกน เพ่ือขอใชสถานท่ีในการจัดประชุมดังกลาว โดยออกหนังสือเชิญหนวยงานท่ีเก่ียวของ ไดแก สาธารณสุขจังหวัด 

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาจังหวัด พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยจังหวัด องคกรปกครองสวนทองถ่ิน และโรงพยาบาลท้ัง 4 

จังหวัด โดยไดเชิญกลุมงานสูตินรีเวชกรรม กลุมงานกุมารเวชกรรม พยาบาลหองคลอด พยาบาลหอผูปวยทารกแรกเกิดของ

โรงพยาบาลจังหวัด ซ่ึงทําหนังสือเชิญผานทางผูวาราชการจังหวัด 4 จังหวัด ไดแก ขอนแกน กาฬสินธุ และมหาสารคาม และ

สําหรับจังหวัดขอนแกนไดเพ่ิมโรงพยาบาลศรีนครินทร โดยเชิญหัวหนาภาควิชาพยาบาลหองคลอด หัวหนาภาควิชากุมารเวช

ศาสตร หัวหนางานบริการพยาบาล หัวหนาพยาบาลหองคลอด หัวหนาหอผูปวย NICU และบุคคลท่ีเก่ียวของจาก สปสช. 

เขต 7 ขอนแกน เขารวมประชุมฯ รวมท้ังสิ้น 40 คน  

 

• เดือนกุมภาพันธ 2555 

มีการประชุมเพ่ือชี้แจงความพรอมในการประชาสัมพันธ และแนะนําโครงการฯ เม่ือวันท่ี 9 กุมภาพันธ 2555  ท่ี

สํานักงานหลักประกันสุขภาพ เขต 7 ขอนแกน โดยมีผูเขารวมประชุมจากหนวยงานท่ีเก่ียวของ ไดแก สํานักงานสาธารณสุข

จังหวัดขอนแกน, สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ เขต 7 ขอนแกน, สํานักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย, 

โรงพยาบาลขอนแกน, โรงพยาบาลกาฬสินธุ, โรงพยาบาลศรีนครินทร, โรงพยาบาลมหาสารคาม และโรงพยาบาลรอยเอ็ด 

รวมท้ังสิ้น 25 ทาน ซ่ึง รศ.นพ.ถวัลยวงค  รัตนสิริ ไดกลาวแนะนําโครงการฯ โดยมีขอซักถามและความคิดเห็นจากผูเขารวม

ประชุม ดังนี้  

พญ.นิติภรณ  บุษบงก ผูแทนกลุมงานกุมารเวชกรรม  โรงพยาบาลกาฬสินธุ 

1. การเริ่มเก็บขอมูลเชน โรค Down syndrome; DS ซ่ึงพบไดบอย สําหรับการ Register นั้นจะใหเลือกชวงอายุ

ใดบางเปนเกณฑ และตองการใหเก็บขอมูลคนไขเกาดวยหรือไม  

2. ควรตองมีคาตอบแทนใหผูปฏิบัติงาน 

นายแพทยสมศักดิ์  ประฏิภาณวัตร ผูแทนกลุมงานสูตินรีเวชกรรม โรงพยาบาลขอนแกน 

 1. เสนอวา สปสช.ควรมีงบประมาณในการใหคาตอบแทนกับเจาหนาท่ีโรงพยาบาลเพ่ือใหเปนมาตรฐานเดียวกัน 

2. การ Register ใหทําเฉพาะ 5 โรคเทานั้นหรือไม  ซ่ึงเห็นวามีโรคอ่ืนๆ ท่ีพบไดบอย  เชน Hydrocephalus และ 

Abdominal wall defect  

   

• เดือนมีนาคม 2555 

มีการประชุมชี้แจงและประชาสัมพันธแนะนําโครงการฯ แกหนวยงานท่ีเก่ียวของในระดับทองถ่ิน ท่ีสํานักงาน

หลักประกันสุขภาพแหงชาติ เขต 7 ขอนแกน เม่ือวันท่ี 9 มีนาคม 2555 โดยมีความคิดเห็นจากผูเขารวมประชุม ดังนี้ 

   คุณศิริลักษณ ณ กาฬสินธุ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม  

    และ คุณพรรณี  ชาชิโย ผูแทนจากเทศบาลตําบลรองคํา อําเภอรองคํา จังหวัดกาฬสินธุ  



1. เปนโอกาสท่ีดีท่ีประชาชนในพ้ืนท่ีจะไดรับประโยชนจากการเขารวมโครงการฯ ไมวาจะเปนการดูแลปองกัน 

แนะนํา การไดรับสิทธิ์รักษาพยาบาลท่ีเปนมาตรฐานเดียวกันท่ัวประเทศ 

    อ.นพ.กุณฑล วิชาจารย  

1. การจัดประชุม Workshop จะมีอยู 2 กลุม คือกลุมของโรงพยาบาล โดยเปนการ Screen แพทย-พยาบาล 

ใหสามารถจดทะเบียนความพิการแตกําเนิดแบบแยกโรคได และรักษาไดตามแนวทางตามคูมือมาตรฐานท่ีเรา

พิจารณาแลววาเหมาะสมกับประเทศไทย และเปนมาตรฐานเดียวกันท่ัวประเทศ สวนอีกวันจะเปนในระดับชุมชน 

    คุณวิลาสินี สมานชาติ ผูแทนจากเทศบาลนครขอนแกน  

    1. สวนของทองถ่ินท่ีมกีองทุนของ สปสช. เขต อยูแลว ถาในกรณีของการลงปฏิบัติงานเพ่ือคัดกรองคนหาผูปวย

ในชุมชนนั้น จะสามารถใชงบกองทุนนี้ไดหรือไม  

          คุณสิทธิพร  จันโทภาส สปสช. เขต 7 ขอนแกน  

    1. สรุปวาการคัดกรองผูปวยในชุมชนสามารถจะใชงบตรงนี้ได 

          รศ.นพ.ถวัลยวงค  รัตนสิริ  

1. ไดขอสรุปเพ่ือเตรียมการจัดทํา Workshop ระดับกลุมรักษาพยาบาลในวันท่ี 20 เมษายน 255  และระดบั

ชุมชนวันท่ี 25 เมษายน 2555     

    

• เดือนเมษายน 2555 

มีการประชุมเพ่ือนําเสนอคูมือปฏิบัติการฯ และแบบบันทึกความพิการแตกําเนิดไปทดลองใชปฏิบัติงานในพ้ืนท่ี ท่ี

หองประชุมสมพร  โพธินาม ภาควิชาสูติศาสตรและนรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน โดยมี

ผูเขารวมประชุมจากโรงพยาบาลศรีนครินทร เปนหัวหนาหองตรวจครรภ, หัวหนาพยาบาลหองคลอด, หัวหนาหอผูปวย  

หัวหนาหอผูปวย NICU และหัวหนามูลนิธิตะวันฉาย  จํานวน 12 คน โดยคณะทํางานโครงการฯ ม.ขอนแกน มีแผนการ

ดําเนินงานตอไป ดังนี้ 

1. วันท่ี 18 มิถุนายน 2555 จะจัดประชุม  workshop ในระดับโรงพยาบาลเพ่ือนํา CRF ไปทดลองใชปฏิบัติงานใน

พ้ืนท่ีจริงโดยมีผูแทนจากโรงพยาบาล เปนแพทย 1 ทาน  พยาบาล 1 ทาน ท้ังหมด 72  โรงพยาบาลท่ีข้ึนทะเบียนกับ 

สปสช.เขต 7 ขอนแกน และโรงพยาบาลประจําจังหวัด 4 แหง โดยเปนผูแทนจาก กุมารแพทย สูติแพทย พยาบาลหอง

คลอดและพยาบาลหองเด็ก 

2. วันท่ี 25 มิถุนายน 2555 จะจัดประชุม  workshop ในระดับชุมชนเพ่ือนํา CRF ไปทดลองใชปฏิบัติงานในพ้ืนท่ี

จริงโดยมีผูเขารวมจากเทศบาล, รพ.สต. และ อบต. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ภาพบรรยากาศการประชุมของมหาวิทยาลัยขอนแกน 

 

• วันท่ี 9 กุมภาพันธ 2555 

       

 

• วันท่ี 9 มีนาคม 2555 

      

• 30 เมษายน 2555 

 

      



 

 

 

 

คณะแพทยศาสตร 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

 

 

 
 

 

 



รายงานผลการดาํเนินงานโครงการฯ 

คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

 

• เดือนธันวาคม 2554 

ติดตอประสานงานกับหนวยงาน สปสช. เขต 1 เชียงใหม โดยอยูในระหวางชวงของการประสานงานและ

ดําเนินการ 

 

• เดอืนมกราคม 2555 

มีการประชุมเพ่ือวางแผนและมอบหมายงานใหเจาหนาท่ีธุรการในการติดตอประสานงานเพ่ือเตรียมการ

ประชุมและขอความรวมมือหนวยงานท่ีเก่ียวของ ในวันท่ี 17 กุมภาพันธ 2555  

 

• เดือนกุมภาพันธ 2555 

มีการประชุมเพ่ือชี้แจงโครงการฯ และหาแนวทางรวมกัน ในการขอความรวมมือไปยังโรงพยาบาลและ

ชุมชน เม่ือวันท่ี 17 กุมภาพันธ 2555  ท่ีสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ จ.เชียงใหม โดยมีผูเขารวมประชุม  

ดังนี้ 

1. รศ.นพ. ชเนนทร วนาภิรักษ ภาควิชาสูติศาสตรและนรีเวชวิทยา ม.เชยีงใหม 

2. นพ.ชวลิต นิลวรางกูร ผูอํานวยการ สปสช.เชยีงใหม 

3. นพ.วรชัย อ้ึงอภินันท รองผูอํานวยการ สปสช.เชยีงใหม 

4. คุณประมวล  ปาละกอน หัวหนากลุมงาน  

5. คุณสุคนธวิชญ นิภานนท เจาหนาท่ีอาวุโส 

6. คุณพัชรินทร แหลงอุโมงค เจาหนาท่ีศูนยประสานสิทธิ รพ.มหาราชนครเชียงใหม  

 สรุปผลการประชุม   

- การเตรียมขอมูลและเอกสารเพ่ือถายทอดใหกับครู ก. ในการถายทอดขอมูลลงพ้ืนท่ีชุมชนโดยประสานงาน

ผานคุณประมวล  ปาละกอน คาดวาประมาณเดือนมีนาคม 2555 จะมีการประชุมกับครู ก. 

- ขอมูลเรื่อง ICD-10 ของจังหวัดเชียงใหมและลําพูนประสานผานคุณสุคนธวิชญ  

- ขอมูลท่ีอาจจะเก่ียวของซ่ึงหาไดจาก สสจ.เชียงใหม สามารถประสานกับคุณพัชรินทร 

 

• เดอืนมีนาคม 2555 

1. รศ.นพ.ชเนนทร  วนาภิรักษ ประชุมมอบหมายงานใหเจาหนาท่ีธุรการศึกษารายละเอียดเอกสารการประชุม 

ดังนี้  

- ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย โครงการอนาคตไทยเพ่ือการสรางเสริมสุขภาวะเด็กอายุ 0-5 ป 

- คูมือปฏิบัติงานระดับชุมชน 

- เอกสารประกอบการประชุมจัดทําคูมือปฏิบัติการความพิการ 5 โรค 

- คูมือปฏิบัติการในระดับโรงพยาบาล 

นพ.วรชยั   อึง้อภิน นัท์ นพ.ชวลิต นิลวรางกลู    คณุประมวล ปาละก้อน 



                2. ดําเนินการติดตอประสานงานกับ สปสช. เขต 1 เชียงใหม  เพ่ือขอความรวมมือในการประชุม 

วันท่ี 24 เมษายน 2555   

 

• เดือนเมษายน 2555 

 มีการประชุมเพ่ือชี้แจงรายละเอียดโครงการฯ แกกลุมผูนําชุมชนและเจาหนาท่ีจากหนวยงานสุขภาพ ซ่ึง

เรียกวา ครู ก. เม่ือวันท่ี 24 เมษายน 2555 และแจกเอกสารประชาสัมพันธโครงการฯ ไดแก 

1. เอกสารการบรรยายรายละเอียดโครงการฯ จาก รศ.นพ.ชเนนทร  วนาภิรักษ   

2. แผนพับโครงการปฏิบัติการระดับชาติเพ่ือวางแผนปองกันและดูแลความพิการแตกําเนิดในประเทศ  

3. แผนพับคูมือสําหรับชุมชน  

4. หนังสือ National forum on birth defects and disabilities ครั้งท่ี 3 ซ่ึงแจกใหกับ สํานักงานหลักประกัน

สุขภาพแหงชาติ 

 ผูเขารวมประชุม   

1. รศ.นพ. ชเนนทร วนาภิรักษ  ภาควิชาสูติศาสตรและนรีเวชวิทยา ม.เชยีงใหม 

 2. คุณประมวล  ปาละกอน หัวหนากลุมงาน สปสช. เขต 1 เชยีงใหม 

          3. นายอําพล  ปญโญ เจาหนาท่ีธุรการ  

     4. เจาหนาท่ีตัวแทนชุมชนและหนวยงานสุขภาพ (ครู.ก) 70 คน  

สรุปผลการประชุม 

 นพ.ชเนนทร  วนาภิรักษ ไดชี้แจงรายละเอียดของโครงการปฏิบัติการระดับชาติเพ่ือวางแผนปองกันและดูแลความ

พิการแตกําเนิดในประเทศไทย ใหกับกลุมผูรวมประชุมรับทราบ และไดฝากชองทางในการติดตอประสานงานกันตอไป 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ภาพบรรยากาศการประชุม มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

• วันท่ี 17 กุมภาพันธ 2555 

 

 

 

 

 

 

• วันท่ี 24 เมษายน 2555 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

คณะแพทยศาสตร 

มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการดาํเนนิงานคณะแพทยศาสตร มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร 

 

เดือน กุมภาพันธ 2555 มีกิจกรรมสําคัญดังนี้ 

1. วันที่ 3 กุมภาพันธ 2555 เขารวมในพธิีลงนามความรวมมือโครงการปฏิบัติการระดับชาติเพื่อวางแผนปองกันและดูแล

ความพิการแตกําเนิดในประเทศไทย  ณ หอง Crystal Ballroom โรงแรมตวันนา ถนนสุรวงศ และเขารวมประชุม

คณะทํางานโครงการฯ ซึ่งเปนการประชุมเพื่อรางกรอบคูมือปฏิบัติการระดับชุมชนและคูมือปฏิบัติการระดับ

โรงพยาบาล ครั้งท่ี 2 ณ หอง Bacarat โรงแรมตวันนา ถนนสุรวงศ   

2. วันที่ 16 กุมภาพันธ 2555 เขาพบรองผูอาํนวยการ สปสช.เขต 12 สงขลา เพือ่ขอความรวมมอืและขอขอเสนอแนะใน

การดําเนินโครงการฯ ในพืน้ท่ี สปสช.เขต 12 โดย รอง ผอ.สปสช.เขต 12 แนะนําถงึแผนการดําเนินงานวาควรเริม่จาก

การประชุมกลุมยอยของโรงพยาบาลศูนยและโรงพยาบาลประจําจังหวัด โดยเชิญ นายแพทยสาธารณสุขแตละจังหวัด , 

ผูอํานวยการโรงพยาบาล, กุมารแพทยและสูติแพทย เพื่อแลกเปล่ียนขอมูลการดําเนินงานในปจจุบัน ปญหาและ

อุปสรรคในแตละพื้นท่ีซึ่งมีความแตกตางกัน หลังจากน้ันคอยขยายผลออกไปในระดับชุมชน ซึ่งในระดับชุมชุนอาจจะ

จัดเปน Workshop เพื่อใหผูท่ีปฏิบัติงานไดมีการฝกปฏิบัติจริง 

3. วันที่ 22 กุมภาพันธ 2555  ไดมีการประชุมชี้แจงโครงการลงทะเบียนความพิการแตกําเนิดในโรงพยาบาลสงขลา

นครินทร ผูเขารวมประชุมท้ังหมด 16 ทาน โดย ศ.พญ.สมจิตร จารุรัตนศิริกุล ประธานและหัวหนาคณะทํางาน

โครงการฯ เปนผูเปดการประชุมและชี้แจงโครงการฯ รวมท้ังขอความคิดเห็นและขอเสนอแนะเพื่อนํามาเปนขอมูลใน

การจัดทําคูมือปฏิบัติการในระดับโรงพยาบาลและในระดับชุมชน โดยเนนที่ 3 จังหวัด คือ สงขลา พัทลุงและตรัง ซึ่ง

จากการประชุมน้ีไดรับขอเสนอแนะสรุปไดดังน้ี 

3.1 พญ.ประสิน  จันทรวิทัน เสนอใหมีการแตงต้ังคณะทํางานโครงการฯ น้ีเพิ่มขึ้น เพื่อความสะดวกใน

การดําเนินการ และหากมีผูปวยรักษาต้ังแตแรกเกิดท่ีโรงพยาบาลสงขลานครินทร ควรกรอกประวัติ

และเนน HN เพื่อความสะดวกในการกรอกขอมูลครั้งตอไป 

3.2  นพ.วิชัย  ชี้เจริญ เสนอวาควรเนนจากเลข 13 หลักของคนไขซึ่งดูไดจากทะเบียนบาน และเนนวา

ควรกรอกขอมูลความพิการทุกโรคกอนแลวคอยมาคัดแยกเฉพาะ 5 โรคของโครงการฯ 

3.3 พญ.สุภาภรณ  ดิสนีเวทย เสนอวาควรมีการถายรูปและขอหมายเลขโทรศัพทคนไข เพื่อความสะดวก

ในการกรอกรหัส Q สําหรับหญิงต้ังครรภควรมีการกรอกขอมูลต้ังแตกอนคลอด มีการดูแลระหวาง

ต้ังครรภอยางใกลชิด และ ขอ CRF ไวท่ีหนวยทารกแรกเกิด สําหรับการขอขอมูลเด็กพิการท่ีมีอยู

เดิมควรทําเรื่องไปท่ีโรงพยาบาลท่ีแจงเกิดใหผูปวย สวนคนไขใหมตองมีการเก็บและกรอกขอมูลทันที  

3.4 พญ.อุนใจ  กออนันตกุล หารือท่ีประชุมวาควรเก็บขอมูลอยางไร  : เก็บดวยระบบคอมพิวเตอรหรือ

เกบ็แบบเอกสาร 

3.5 นพ.ฐากูร  เอี้ยวสกุล  สถิติการคลอดท่ีโรงพยาบาลสงขลานครินทร พบวาเปนเด็กจากตางจังหวัด

หรอื 2 จังหวัดชายแดนภาคใตซึ่งมีการยายกลับภูมิลําเนาเดิม ควรมีการบริหารการเก็บขอมูลท่ีดี 

เสนอวาควรเก็บขอมูลดวยระบบคอมพิวเตอรจะดีกวาการเก็บเปนเอกสารและยังงายตอการเชื่อมโยง



ขอมูลไปยังระบบอื่น นอกจากน้ีควรมีการเชิญเจาหนาท่ีจากโรงพยาบาลประจําอําเภอมาอบรมเพื่อ

ช้ีแจงรายละเอยีดของโครงการฯ  

 

3.6 พญ.สมจิตร  จารรุตันศริกิลุ เสนอวา ควรเกบ็ขอมลูเปนเอกสารกอนแลวสงไปยังสวนกลางเพราะการ

กรอกขอมูลดวยระบบคอมพิวเตอรอาจจะยุงยาก และควรมีการดําเนินการตามแนวทางดังตอไปน้ี 

3.6.1 เก็บขอมูลคนไข/คนพิการต้ังแตแรกเกิด 

3.6.2 มีการประชุมเดือนละครั้งเพื่อรวบรวมเด็กท่ีเกิดใหม 

3.6.3 มีการประชุมรวมกันระหวางแพทย รพ.สงขลา และ สสจ.สงขลา 

3.6.4 หากพบขอมูลเด็กพิการแตกําเนิดใหสงไปท่ี ศ.พญ.สมจิตร ทันที สําหรับขอมูลเด็กกลุม

อาการดาวน ไมนาจะมีปญหาในการเก็บขอมูล เพราะมีการติดตามดูแลทุกรายอยูแลว 

3.6.5 ควรจัดประชุม Workshop ปละครั้ง และมีการติดตามผลงานทุก 3 – 4 เดือน และมี

การตรวจเย่ียมโรงพยาบาลนอกพื้นท่ีปละ 4 ครั้ง 

3.6.6 มีการประชุมคณะทํางานฯ ทุก 2 – 4 เดือน 

3.6.7 ควรสง CRF กระจายไปยังหนวยตางๆ และ CRF ท่ีกรอกแลวใหสงมารวบรวมไวท่ี คุณ

ละมาย แกวจังหวัด เพื่อแยกโรค 

 

เดือน มีนาคม 2555 มีกิจกรรมสําคัญดังนี้ 

1. วันที่ 6 มีนาคม 2555  มีการประชุม “ชี้แจงโครงการรวมกับโรงพยาบาลหาดใหญ โรงพยาบาลสงขลา และ

นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดสงขลา” ณ ภาควิชากุมารเวชศาสตร คณะแพทยศาสตร 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เพื่อชี้แจงโครงการและแนะนําคูมือปฏิบัติการในระดับชุมชนและระดับโรงพยาบาล 

รวมท้ัง CRF ท้ัง 3 แบบ ซึ่งมีผูเขารวมประชุม 10 ทาน สรุปผลการประชุมไดดังน้ี 

1.1 พญ.วรรณี  ล่ิมปติกุล มีความเห็นวา ปญหาท่ีเด็กพิการแตกําเนิดไมมาพบแพทยอาจมีสาเหตุมาจาก

ผูปกครองไมมีเวลาและปปญหาเรื่องการเดินทาง ทําใหไดขอมูลไมครบถวน ปญหาสําคัญเรื่องการตรวจ

โครโมโซมคือคาใชจายสูงและไมครอบคลุมสิทธิ คนไขสวนใหญจึงไมคอยยินยอมใหตรวจ 

1.2 ศ.พญ.สมจิตร  จารุรัตนศิริกุล เสนอวา ตองการรหัสประจําตัวประชาชร 13 หลัก ของคนไขท่ีมีความ

พิการรวมท้ังควรมีการถายรูปคนไขไวเพื่อความสะดวกในการกรอกขอมูล 

1.3 คุณสมศักด์ิ  ใบดิน สําหรับเด็กกลุมอาการดาวนหากเจาหนาท่ีดูไมออกใหสอบถามแพทยหรือพยาบาล 

และเด็กกลุมอาการดาวนพบมากใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใตเพราะซึ่งสาเหตุสวนใหญเกิดจากมารดามี

อายุมากและไมคอยมาตรวจสุขภาพ นอกจากน้ีควรเชิญใหทีมงาน รพ.สงขลานครนิทร อบรม อสม.ใหมี

ความรูและมีสวนรวมในการดําเนินงานของโครงการฯ 

1.4 นพ.ศิริชัย ลีวรรณนภาใส แจงวาหากมีการประชุม อสม.จะแจงใหหนวยงานท่ีเกี่ยวของมาเขารวมประชุม

ดวย 



1.5 ในสวนของ CRF ควรจะตัดขอมูลบางสวนออกและขยายตัวหนังสือใหใหญขึ้น 

2. วันที่ 22 มีนาคม 2555 เขารวมการประชุมคณะทํางานโครงการฯ ณ รร.ตวันนา ถ.สุรวงศ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ

รางคูมือปฏิบัติการระดับชุมชนและระดับโรงพยาบาล รวมท้ังติดตามผลการดําเนินการโครงการลงทะเบียนความ

พิการแตกําเนิดในแตละสถาบัน  

3. วันที่ 23 มีนาคม 2555  ประชุมชี้แจงโครงการและการดําเนินงานรวมกับกุมารแพทย สูติแพทยและนายแพทย

สาธารณสุขจังหวัดตรัง ณ หองประชุมเฟองฟา โรงพยาบาลตรัง โดยมีวัตถุประสงคเพื่อชี้แจงโครงการและแนะนํา

คูมือปฏิบัติการในระดับชุมชนและระดับโรงพยาบาล CRF และแนวทางการลงทะเบียนความพิการ โดยมีผูเขารวม

ประชุม 22  ทาน สรุปการประชุมไดดังน้ี 

3.1 ควรจัดใหมีการอบรมเจาหนาท่ี อสม. 

3.2 จัดตัวแทนเจาหนาท่ี อสม.เขารวมอบรมตําบลละ 2 ทาน 

3.3 แยกการอบรมออกเปน 2 ชวง คือ สําหรับเจาหนาท่ี อสม. และเจาหนาท่ีจาก รพ.สต. เพราะพื้น

ฐานความรูความเขาใจอาจไมเทากัน 

3.4 ควรจัดการอบรมเจาหนาท่ี อสม.ครั้งแรกเดือน มิถุนายน พ.ศ.2555 โดยจัดท่ี จ.ตรงั 

 

เดือน เมษายน 2555 มีกิจกรรมสําคัญดังนี้ 

1. วันที่ 3 เมษายน 2555  จัดประชุมชี้แจงโครงการปฏิบัติการระดับชาติเพื่อวางแผนปองกันและดูแลรักษาความ

พิการแตกําเนิดในประเทศไทย ณ หองประชุม 203 สํานักงานผูอํานวยการ โรงพยาบาลสงขลานครินทร มีผูเขารวม

ประชุม 6 ทาน โดยมีวัตถุประสงคเพื่อชี้แจงโครงการลงทะเบียนความพิการแตกําเนิดในโรงพยาบาลสงขลา

นครินทร สรุปผลการประชุมไดดังน้ี 

1.1 พญ.สมจิตร จารุรัตนศิริกุล ชี้แจงการดําเนินการของโครงการซึ่งจะทําในพื้นท่ี 3 จังหวัด (สงขลา ตรัง 

พัทลุง) ในการดําเนินการนั้นอาจตองเกี่ยวของกับโรงพยาบาล โดยเฉพาะการดูแลเด็กพิการตามมาตรฐาน

ในการรักษาพยาบาล ซึ่งโรงพยาบาลสงขลานครินทรเปนสถานท่ีท่ีมีความพรอมมากท่ีสุดในเขตภาคใต ท้ัง

ในเรื่องของการวินิจฉัยโรค การตรวจทางหองปฏิบัติการ และการแกไข รวมท้ังการฟนฟูสภาพ 

1.2 ผูอํานวยการ รพ.สงขลานครินทรและกรรมการบริหาร โรงพยาบาลเห็นวา เปนโครงการท่ีดี แตอาจจะมี

ภาระคาใชจายท่ีเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะในเรื่องการตรวจทางหองปฏิบัติการ ซึ่งอาจจะไมครอบคลุมอยูในสิทธ์ิ

บัตรทอง สวนของการดูแลรกัษาไมนาจะมีปญหาเพราะดําเนินการตามมาตรฐานการดูแลรักษา 

1.3 พญ.สมจิตร จารุรัตนศิริกุล ชี้แจงวา เด็กท่ีมีความพิการท้ัง 5 โรคท่ีจะสงตอมาท่ี รพ.สงขลานครนิทรนัน้ 

เปนการสงตอ ตามระบบ สามารถใชสิทธ์ิท่ีมีอยูได สวนในเรื่องของโรงพยาบาลตนสังกัดเดิมหรือ สปสช.      

ท่ีจะจายเงินไมครบน้ัน ไมเกี่ยวกับโครงการน้ีแตอยางใด 

2. วันที่ 20 เมษายน 2555  จัดประชุมชี้แจงโครงการปฏิบัติการระดับชาติเพื่อวางแผนปองกันและดูแลรักษาความ

พิการแตกําเนิดในประเทศไทย ณ หองประชุมศาลาชูยศ โรงพยาบาลพัทลุง มีผูเขารวมประชุม 17 ทาน โดยมี

วัตถุประสงคเพื่อชี้แจงโครงการลงทะเบียนความพิการแตกําเนิดในโรงพยาบาลสงขลานครินทร ผลการประชุมสรุป



ไดดังน้ี รพ.พัทลุง เห็นชอบโครงการน้ี โดยชวงแรกจะเก็บขอมูลยอนหลัง 2 ป คือ 2553-2554 โดยเก็บขอมูลเด็กท่ี

อายุ   

นอยกวา 7 ป กอน และขอมูลจะลงในแบบฟอรมความพิการ 5 โรค โดยขอมูลท่ีไดจะสงให ศ.พญ.สมจิตร ภายใน

ส้ินเดือนมถินุายน 2555 

 

แผนการดําเนนิงาน 

 ประมาณเดือนมิถุนายน พ.ศ.2555 จะมกีารจัดประชมุ Workshop เพ่ือนํา CRF ไปทดลองใชปฏิบัติงานในพ้ืนที่

จริง โดยมผีูเขารวมประชมุจากโรงพยาบาลตรัง, อสม. และ รพ.สต. ชวงแรกจะเก็บขอมูลยอนหลัง 2 ป คือ 2553-2554 โดย

เก็บขอมูลเด็กท่ีอายุนอยกวา 7 ป กอน และขอมูลจะลงในแบบฟอรมความพิการ 5 โรค ซึ่งขอมูลท่ีไดจะสงให ศ.พญ.สมจิตร จารุ

รัตนศิริ เปนผูรวบรวม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ภาพการประชุม 16 ก.พ.55 

                             
 

ภาพการประชุม 22 ก.พ.55  

 
                         

 

ภาพการประชุม 6 มี.ค.55  

 
       

 

 



 

ภาพการประชุม 23 มี.ค.55  

      

        
 

ภาพการประชุม 3 เม.ย.55  
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