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บันทึกสรุปรายงานการประชุมชี้แจงโครงการปฏิบัติการระดับชาติเพ่ือวางแผนป้องกันและดูแลรักษาความพิการแต่
กําเนิดในประเทศไทย 

วันที่ประชุม ศุกร์ท่ี 29 กรกฎาคม 2554  
สถานที่ โรงแรมตะวันนา กรุงเทพ 
รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมช่วงเช้า (9.00-12.00 น.) 

1 ศ.พญ. พรสวรรค์  วสันต์ สาขาวิชาเวชพันธุศาสตร์ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
2. นพ. มานิตย์  ประพันธ์ศิลป์ สํานักงานกองทนุสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 
3. พญ.ศิราภรณ์  สวัสดิวร ผู้อํานวยการสถาบันสุขภาพแห่งชาติมหาราชินี กระทรวงสาธารณสุข 
4. นพ.ชูชัย  ศรชํานิ สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาต ิ(เขต 3) 
5. นพ.ปานเทพ  คณานุรักษ์ สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาต ิ(เขต 12) 
6. ศ.คลินิก พญ. อุไรวรรณ  โชติเกียรติ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีกระทรวงสาธารณสุข 
7. รศ.คลินิก นพ. สุทธิพงษ์  ปังคานนท์ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กระทรวงสาธารณสุข 
8.  ศ.พญ. สมจิตร์  จารุรัตนศิริกุล ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
9. ศ.พญ. อุ่นใจ  ก่ออนันตกุล ภาควิชาสูตินรีเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
10. รศ.นพ.สมศักด์ิ  สุทัศน์วรวุฒิ ตัวแทนราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย 
11. พญ.วัชรา  ริ้วไพบูลย์ สถาบันสร้างเสรมิสุขภาพคนพิการ กระทรวงสาธารณสุข 
12. พญ.ชุลีพร  จิระพงษา สํานักระบาดวิทยา  กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 
13. นพ.ประพันธ์  พงศ์กณิตานนท ์ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 
14. รศ.พอ.มหัทธนา  กมลศิลป์ กองกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า กระทรวงกกลาโหม 
15. รศ.นพ. ถวัลย์วงค์  รัตนสิริ ภาควิชาสูตินรีเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
16. นพ.ธีรพล  เจนวิทยา สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาต ิ(เขต10) 
17. รศ.พญ.จรินทร์ทิพย์  สมประสิทธ์ิ ภาควิชาสูตศาสตร์นรีเวชวิทยา คณะแพทย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 
18. ผศ.พญ. อธิตา  จันทเสนานนท ์ ภาควิชาสูติศาสตร์นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 
19. ผศ.พญ. กมรวรรณ  กตัญญูวงศ์ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
20. ผศ.นพ. นิธิวัชร์  วัฒนวิจารณ์ สาขาวิชาเวชพันธุศาสตร์ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
21. อ.พญ. อัจฉรา  เสถียรกิจการชัย สาขาวิชาเวชพันธุศาสตร์ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
22. อ.พญ. ธีรดา  พลอยเพชร ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
23. พญ.พจนีย์  ผดุงเกียรติวัฒนา กองสูติกรรมนรีเวชศาสตร์ โรงพยาบาลราชวิถีกระทรวงสาธารณสุข 
24. นพ.ชวลิต   จรัสโชติพินิต สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาต ิ(เขต 1) 
25. อ.นพ.กุณฑล  วิชาจารย ์ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
26. พญ.จุฬาลักษณ์  คุปตานนท์ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีกระทรวงสาธารณสุข 
27. พญ. อัจฉรา  ธัญธีรธรรม ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 
28. คุณวราภรณ์  ขุนอินทร์ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 
29. คุณสุธาวดี  แสงเงิน ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 
30. นางเพ็ญพรรณ  จิตตะเสนีย์ สํานักงานกองทนุสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 
31. น.ส.สุกัญญา  สุวรรณมณีรัตน์ สํานักงานกองทนุสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 
32. นางภารดี  ชาญสมร สํานักอนามัยเจริญพันธุ ์กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข (ตัวแทนอธิบดี) 
33. นางจิรภา  พลจันทร์ สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ 
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34. นางสิทธ์ิวีร์  วรรณพฤกษ์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย 
35. คุณอุไรวรรณ  หิรัญโรจน์ สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาต ิ(สปสช.) 
36. น.ส. ธนัญญา  อาษากิจ สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาต ิ(สปสช.) 
37. อ.มานพ  โยเฮือง สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาต ิ(สปสช.) 
38. คุณอิสรีย์  เจตน์ประยุกต์ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 
39. คุณเพชราภรณ์  สมบูรณ์บูรณะ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 
40. 
41. 

คุณจอมขวัญ  โยธาสมุทร 
ภญ.จันทนา  พัฒนเภสัช 

โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ (HITAP)  
โครงการประเมินเทคโนโลยี และนโยบายด้านสุขภาพ (HITAP) 

42. อ.สุจินดา  ผ่องอักษร สํานักงานคณะกรรมการศึกษาพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 
43. อ.สุพล  บริสุทธ์ิ กองกฎหมายสํานักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 
44. ดร.วิไลภรณ์  โคตรบึงแก สํานักงานสง่เสริมและพัฒนาคุณภาพคนพิการแห่งชาต ิ(พ.ม.) 
45. คุณเจนจีรา  บุญสมบัติ สํานักงาน ส่งเสรมิและพัฒนาคุณภาพคนพิการแห่งชาต ิ(พ.ม.) 
46. คุณกัญญาภัค  นามหาไชย สสส. (สื่อสารมวลชน) 
   

ช่วงครึ่งเช้าเป็นช่วงคณะทํางานชี้แจงโครงการต่อผู้บริหารระดับสูงและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ศ.พญ.พรสวรรค์  วสันต์ นายกสมาคมเพื่อเด็กพิการแต่กําเนิดแห่งประเทศไทยและประธานคณะทํางานโครงการฯ 
เปิดการประชุมเวลา 9.05 น.  
อ.พรสวรรค์ชี้แจงเกี่ยวกับโครงการฯดังนี้ 
1. ท่ีมาของโครงการปฏิบัติการระดับชาติเพื่อวางแผนป้องกันและดูแลรักษาความพิการแต่กําเนิดในประเทศไทย  
2. พื้นที่เป้าหมายของโครงการฯ อยู่ใน 8 เขตพื้นที่ของ สปสช. ครอบคลุม 18 จังหวัด  
3. กรอบแนวคิดการทํางานของโครงการแบ่งเป็น 4 ด้าน คือ ระบบคัดกรอง ระบบการดูแลรักษา ระบบการติดตาม
การรักษาต่อเนื่อง และ การติดตามและประเมินผลภายใน 
4. ระยะเวลาการดําเนินการโครงการตั้งแต่ เมษายน 2554 ถึง มีนาคม 2557 รวมระยะเวลาการดําเนินการ 3ปี 
และหลังจากเสร็จโครงการนี้ ทางคณะทํางานคาดหวังว่า สปสช. จะรับช่วงดําเนินโครงการต่อไปในระยะยาว 
 
หลังจากนั้นผู้บริหารระดับสูง (policy makers) และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (stakeholders) ซักถามและเสนอความ
คิดเห็นต่อคณะทํางานโครงการดังนี้ 
 
ความคิดเห็นจากผู้บริหารระดับสูง (policy makers) และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (stakeholders) 

1. อ.มานิตย์ จากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ได้เสนอข้อคิดเห็นว่าการทํางานใหญ่
เช่นโครงการนี้จะต้องได้รับความร่วมมือจากหลายฝ่าย และมีเป้าหมายที่ชัดเจน โดยเฉพาะเรื่องการ
ป้องกัน การค้นหา case และการฟื้นฟู ต่อจากนี้ทางคณะทํางานจะต้องไปทําเรื่อง กรอบแนวทางการดูแล 
และคู่มือ โดยปรึกษากับผู้ปฏิบัติงานในชุมชนที่รับผิดชอบว่าสามารถปฏิบัติงานได้จริงหรือไม่ 

2. คุณภารดี ผู้แทน ผอ.สํานักอนามัยเจริญพันธ์ุ ได้เสนอข้อคิดเห็นว่าสํานักงานอนามัยเจริญพันธุ์ได้ดําเนิน
โครงการป้องกันความพิการแต่กําเนิดบางอย่าง โดยการให้โฟเลตในหญิงตั้งครรภ์ซ่ึงได้เริ่มเมื่อปีท่ีแล้ว แต่
มีปัญหาว่าหญิงวัยเจริญพันธุ์ท่ัวไปเบิกไม่ได้ 
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3. คุณจิรภา ผู้แทน สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ (สพฐ.) ได้เสนอข้อคิดเห็นว่า สพฐ. ดูแลศูนย์
การศึกษาพิเศษทั้งหมด 77 จังหวัดซ่ึงสามารถเป็นเครือข่ายท่ีจะรองรับการทํางานของโครงการได้ 
เป็นการเชื่อมโยงเรื่องของสาธารณสุขในการใช้ชีวิตประจําวัน 

4. นพ.ปานเทพ ผู้แทนสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สปสช. ได้เสนอต่อคณะทํางานว่าในอนาคต
อาจจะต้องครอบคลุมการดูแลเด็กพิการแต่กําเนิดให้มากกว่า 8 เขต  สปสช.จะช่วยเหลือโครงการนี้โดย
phase แรกให้ตัวแทนสปสช.ช่วยชี้แจงกับชุมชนในเขตพื้นที่ท่ีตัวเองรับผิดชอบ  ช่วง phase ท่ีสองเป็น
การช่วยเหลือในแง่สิทธิประโยชน์ในการดูแลรักษาคนพิการ โดยนําเสนอต่อคณะอนุกรรมการสิทธิ
ประโยชน์ 

5. นพ.ธีรพล ผู้อํานวยการ สปสช. เขต 10 อุบลราชธานี ได้เสนอแนะว่า สปสช. มีหลายกองทุนย่อยที่จะ
สนับสนุนโครงการป้องกันและดูแลรักษาความพิการแต่กําเนิด เช่นกองทุนจิตเวช และกองทุนมิตรภาพ
บําบัด 

6. พญ.ศิราภรณ์ ผู้อํานวยการสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติ ได้เสนอข้อคิดเห็นว่าคณะทํางานมีเป้าหมาย
หลักคือ การสร้าง 

 1. Birth Defect Registry 
2. Model ของการดูแล Birth Defects 
3. Care & Prevention of birth defects  
ทางคณะทํางานคาดว่าอาจจะขยายขอบเขตการดําเนินงานและจํานวนโรคที่จะทําในอนาคตให้มากข้ึน
นอกจาก 5 โรคที่ได้คัดเลือกไว้ในโครงการ เช่น ธาลัสซีเมีย และ ความพิการจากภาวะคลอดก่อนกําหนด 
และเสนอคณะทํางานว่าคู่มือการจดทะเบียนและดูแลเด็กพิการแต่กําเนิดจะต้องทําให้ง่ายท่ีสุดสําหรับคน
ในพื้นที่สามารถทําได้ 

7. พญ.ชุลีพร ผู้แทนสํานักระบาดวิทยา กระทรวงสาธารณสุข เสนอให้มีการดําเนินการมากกว่า 5 โรค
ขอให้มีการลงทะเบียนความพิการแต่กําเนิดทุกโรค เพื่อให้เห็นปัญหาที่แท้จริง และการเพิ่มจํานวนโรคที่
จดทะเบียนจะช่วยลด unit-cost   

8. นพ.ประพันธ์  ผู้แทนกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ให้ความเห็นว่า กรมการแพทย์มีหน้าท่ี
เสนอแนะสนับสนุนด้านวิชาการ โดยมีสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติเป็นแกนหลัก ส่วนการขอข้อมูลด้าน
ระบาดวิทยา กรมการแพทย์จะประสานกับทางสํานักนโยบายและยุทธศาสตร์ (สนย.) สํานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

9. คุณเพชราภรณ์  ผู้แทนกรมควบคุมโรค (สํานักโรคไม่ติดต่อ) ได้ให้ข้อมูลแก่คณะทํางานว่า ขณะนี้มีเด็ก
มูลนิธิโรคหัวใจได้ประสานกับกรมควบคุมโรค ให้มีการคัดกรองเด็กโรคหัวใจแต่กําเนิดโดยร่วมมือกับ
มหาวิทยาลัยนเรศวร และในอีก 15 จังหวัด แต่โครงการมีปัญหาในการประสานขอข้อมูลกับสปสช. และ
หน่วยงานอื่นในการทํา online registry  

10. นพ.ชูชัย ผู้อํานวยการ สปสช เขต 3 นครสวรรค์ เสนอประเด็นแก่คณะทํางานว่า ขณะนี้มีการจด
ทะเบียนผู้ป่วยเด็กปากแหว่งเพดานโหว่ซ่ึงอยู่ในระหว่างการดําเนินงาน ได้เริ่มทําต้ังแต่ปี 2549 โดยทํา
ร่วมกันระหว่างหน่วยงาน 3 หน่วย คือ สปสช. สภากาชาดไทย และสาธารณสุขจังหวัด โดยภาระ
ค่าใช้จ่ายทางการแพทย์ สปสช. เป็นคนรับผิดชอบ  ส่วนค่าใช้จ่ายด้านอื่น เช่นค่าเดินทางกาชาดจังหวัดจะ
ช่วยออกค่าใช้จ่าย   ส่วน สสจ. จะช่วยดูแลในเรื่องระบบการส่งต่อ ดังนั้นถ้าโครงการจะนําระบบแบบ
เดียวกันไปใช้แต่เพิ่มเป็น 5 โรค ก็น่าจะใช้ได้ ถ้ามีทิศทางที่ชัดเจน  
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11. พญ.วัชรา ผอ. สถาบันสร้างเสริมสุขภาพคนพิการ ได้ต้ังคําถามว่าจะเริ่มลงทะเบียนเฉพาะ case ใหม่
หรือรวม case เก่าด้วย และ Birth Defect Registry จะตอบโจทย์ในการวิจัย (เช่น การหาสาเหตุของ
ความพิการแต่กําเนิด และ intervention ท่ีจะลดอุบัติการณ์) ได้หรือไม่  

12. อ.สุพล  ผู้แทนกองกฎหมายสํานักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ได้สนับสนุนโครงการนี้ 
คิดว่าถ้าทําแล้วสําเร็จจะเป็นสิ่งที่ดี ส่วนการจดทะเบียนคนพิการที่ กระทรวง พม.กําลังทําอยู่คณะนี้ได้เปิด
โอกาสให้จดทุกอายุ ซ่ึงในช่วงอายุ 0-7 ปี มีผู้มาจด 20,000 ราย/ปี แต่บางจังหวัดยังจดทะเบียนไม่
ครบถ้วน นอกจากนี้ยังมีปัญหาการเข้าถึงโครงการที่สนับสนุนเกี่ยวกับคนพิการ เช่น เงินกู้ประกอบอาชีพ
คนพิการซ่ึงต้องมีคนค้ําประกัน และปัญหาการขาดประชาสัมพันธ์โครงการท่ีเกี่ยวกับผู้พิการโดยเฉพาะ
กลุ่มท่ีไร้สถานะ ไม่สามารถเข้าสู่การจดทะเบียนได้ 

13. คุณสิทธ์ิวีร์  ผู้แทนจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถ่ิน (กระทรวงมหาดไทย) ให้ความเห็นว่า 
โครงการนี้จะช่วยในการพัฒนาคุณภาพคนพิการ ปัญหาคือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น อบต. มี
โครงการในความรับผิดชอบหลายโครงการ  ทําให้บาง อบต.มีงบสําหรับคนพิการไม่เพียงพอ ดังนั้นต้องทํา
ให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเห็นความสําคัญ 

14. ภญ.จันทนา  ผู้แทนจากโครงการประเมินเทคโนโลยี และนโยบายด้านสุขภาพ (HITAP) ให้ความเห็น
ว่าการทํา Birth Defect Registry มีประโยชน์สําหรับการทําวิจัยในอนาคต เช่นการประเมินค่าใช้จ่าย
สําหรับการดูแลคนพิการ และผลการรักษาคนพิการ  
 

สรุปจากช่วงเช้า ผู้บริหารระดับสูง (policy makers) และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (stakeholders) ทุกท่าน
เห็นด้วย และให้การสนับสนุนในหลักการของโครงการ และได้เสนอข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์แก่คณะทํางาน
ดังที่กล่าวแล้วข้างต้น 
 
 
         

ผศ.นพ. นิธิวัชร์  วัฒนวิจารณ์ 
เลขานุการคณะกรรมการกํากับทิศทางโครงการ 

ผู้บันทึกการประชุมช่วงเช้า 
 
        

ศ.พญ. พรสวรรค์  วสันต์ 
    ประธานคณะทํางานโครงการ และคณะกรรมการกํากับทิศทางโครงการ  
                                 ผู้ตรวจทานบนัทึกการประชุม 
             12 กันยายน 2554 
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บันทึกสรุปรายงานการประชุมชี้แจงโครงการปฏิบัติการระดับชาติเพ่ือวางแผนป้องกันและดูแลรักษาความพิการแต่
กําเนิดในประเทศไทย 

วันที่ประชุม ศุกร์ท่ี 29 กรกฎาคม 2554  
สถานที่ โรงแรมตะวันนา กรุงเทพ 
รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมช่วงบ่าย (13.00-15.30 น.) 

1 ศ.พญ. พรสวรรค์  วสันต์ สาขาวิชาเวชพันธุศาสตร์ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
2. นพ. มานิตย์  ประพันธ์ศิลป์ สํานักงานกองทนุสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 
3. ศ.คลินิก พญ. อุไรวรรณ  โชติเกียรติ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีกระทรวงสาธารณสุข 
4. รศ.คลินิก นพ. สุทธิพงษ์  ปังคานนท์ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กระทรวงสาธารณสุข 
5.  ศ.พญ. สมจิตร์  จารุรัตนศิริกุล ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
6. 
7. 

ศ.พญ. อุ่นใจ  ก่ออนันตกุล 
รศ.นพ.สมศักด์ิ  สุทัศน์วรวุฒิ 

ภาควิชาสูตินรีเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์
ตัวแทนราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย 

8. ศ.พญ. ดวงฤดี  วัฒนศิริชัยกุล ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 
9. รศ.นพ. ถวัลย์วงค์  รัตนสิริ ภาควิชาสูตินรีเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
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10. รศ.พอ.นพ.มหัทธนา  กมลศิลป ์ กองกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า กระทรวงกลาโหม 
11. รศ.พญ.จรินทร์ทิพย์  สมประสิทธ์ิ ภาควิชาสูติศาสตร์นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 
12. ผศ.พญ. อธิตา  จันทเสนานนท ์ ภาควิชาสูติศาสตร์นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 
13. ผศ.พญ. กมรวรรณ  กตัญญูวงศ์ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
14. ผศ.นพ. นิธิวัชร์  วัฒนวิจารณ์ สาขาวิชาเวชพันธุศาสตร์ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
15. อ.พญ. อัจฉรา  เสถียรกิจการชัย สาขาวิชาเวชพันธุศาสตร์ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 

16. อ.นพ.กุณฑล  วิชาจารย ์ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
17. 
18 

พญ.จุฬาลักษณ์  คุปตานนท ์
พญ.พจนีย์  ผดุงเกียรติวัฒนา 

ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีกระทรวงสาธารณสุข 
กองสูติกรรมนรีเวชศาสตร์ โรงพยาบาลราชวิถี กระทรวงสาธารณสุข 

19. พญ. อัจฉรา  ธัญธีรธรรม ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 
20. คุณวราภรณ์  ขุนอินทร์ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 
21. คุณสุธาวดี  แสงเงิน ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 
22. นางเพ็ญพรรณ  จิตตะเสนีย์ สํานักงานกองทนุสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 
23. น.ส.สุกัญญา  สุวรรณมณีรัตน์ สํานักงานกองทนุสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 
24. 
25. 

คุณจอมขวัญ  โยธาสมุทร 
ภญ.จันทนา  พัฒนเภสัช 

โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ (HITAP)  
โครงการประเมินเทคโนโลยี และนโยบายด้านสุขภาพ (HITAP) 
 

   
คณะทํางานร่วมวางแผนการทํางานในกิจกรรมที่ 2 เรื่องการพัฒนาปรับปรุงเครื่องมือ/คู่มือการปฏิบัติการ 
ศ.พญ.พรสวรรค์  วสันต์ นายกสมาคมเพื่อเด็กพิการแต่กําเนิดแห่งประเทศไทยและประธานคณะทํางานโครงการฯ เปิด
การประชุมเวลา 13.00 น.  

อ.พรสวรรค์เสนอให้มีการประชุมภายในคณะทํางานฯ เพื่อร่างกรอบคู่มือปฏิบัติงานการระดับชุมชน และ
คู่มือปฏิบัติงานการระดับโรงพยาบาลและมหาวิทยาลัย รวมถึงแก้ไข Case record form (CRF) โดยเสนอให้มีการ
จัดประชุม 1 ครั้ง (2 วัน 1 คืน) อาจเป็นช่วงสัปดาห์ท่ี 3 ของเดือนกันยายน ซ่ึงในวันที่ 1 จะเป็นการร่างกรอบคู่มือ 
และวันที่ 2 โดยควรมีการแบ่งเป็นกลุ่มย่อยเพื่อรับผิดชอบจัดทําคู่มือปฏิบัติการความพิการแต่ละโรค 5 โรคล่วงหน้า
มาก่อนวันประชุม  เพื่อนํามาพูดคุยกันในวันประชุมจริงอีกครั้ง รวมถึงควรมีการปรับปรุง CRF จากฉบับท่ี อ.มหัทธ
นา ได้เคยทําไว้และเคยได้ส่งให้คณะทํางานฯ ทางอีเมลล์ไปเมื่อปลายเดือนมีนาคม ซ่ึงทางคณะทํางานฯ ขอให้อ.
อัจฉรา ส่งให้คณะทํางานฯ ใหม่อีกครั้ง เพื่อพิจารณาก่อนมาประชุมร่วมกันในเดือนกันยายน 

  
ความคิดเห็นจากคณะทํางานฯ และผู้เข้าร่วมประชุม ทั้งผู้บริหารระดับสูง (policy makers) และผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย (stakeholders) 

คุณภารดี ผู้แทน ผอ.สํานักอนามัยเจริญพันธุ์ ได้เสนอขอ้คิดเห็นเกี่ยวกับคู่มือใน 5 โรคว่า คณะทํางานอาจ
ต้องรวบรวมข้อมูลว่าทางภาครัฐได้มีการทําเรื่องใดไปบ้างแล้ว ตัวอย่างเช่น เรื่องการให้ folic acid 
supplementation ซ่ึงกรมอนามัยได้มีการดําเนินการทําไปบ้างแล้ว และได้มีการเชิญตัวแทนจังหวัดท่ัวประเทศมา
ให้ความรู้เรื่องนี้ และพบว่า 70% ของจังหวัดท่ีมารับฟังมีความสนใจที่จะทําเรื่องนี้ แต่พบว่ายังมีปัญหาเรื่องของการ
ขยายแผนงานต่อ ซ่ึงนี่เป็นตัวอย่างแค่เรื่องเดียวท่ีเกี่ยวข้องกับ neural tube defects (NTDs) ซ่ึงเป็นเพียงโรคเดียว
ใน 5 โรคดังกล่าว ในขั้นตอนที่ 2 คือการทําคู่มือ กรมอนามัยยินดีให้ความร่วมมือในการทํางาน  
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อ.มานิตย์ ให้ข้อคิดเห็นจากแผนภูมิ care map ว่าต้องทํารายละเอียด คู่มือทั้ง 2 ด้านคือ   
-คู่มือเชิงเทคนิคเชิงวิชาการ (โรงเรียนแพทย์) 
-คู่มือเชิงการบริหาร (ระดับชุมชน) 
สําหรับคู่มือเชิงเทคนิคเชิงวิชาการนั้นทีมคณะทํางานจากโรงเรียนแพทย์สามารถทําได้ไม่ยาก ส่วนคู่มือเชิง

การบริหารนั้นต้องมีการกรอบเสนอเบื้องต้น และนํามาหารือกับผู้เกี่ยวข้อง เช่น สปสช. พม. อบต. ในพื้นที่ ซ่ึงแต่ละ
เขตต้องมีการหารือกันภายในเขตเพื่อปรับให้เหมาะสมกับแต่ละเขตพื้นที่ เพราะอาจมีวิธีการทํางานที่แตกต่างกัน  

อ.พรสวรรค์ เสนอว่าก่อนการประชุม 2 วัน 1 คืน ต้องมีการกําหนดระยะเวลาว่าภายในกี่เดือนที่จะต้องมี
การประชุมอีกครั้ง และต้องมีการกําหนดกรอบเวลา เนื่องจากภายในปีท่ี 1 ต้องทําคู่มือปฏิบัติการให้สําเร็จ ซ่ึงตาม
ข้อตกลงจะต้องได้ care map และข้อตกลงบทบาทหน้าท่ีของแต่ละฝ่ายแต่ละพื้นที่ และแนวทางการลงทะเบียน
ความพิการแต่กําเนิด 4 ข้อ ซ่ึงอาจจะต้องมีการประชุมส่วนกลาง เพื่อตกลงร่างกรอบให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน และ
กําหนดวัน เพื่อแบ่งให้แต่ละทีมทําแต่ละหัวข้อ  

อ.มานิตย์ เสนอให้แบ่งหัวข้อเป็นสถาบันละ 1 โรค ท่ีประชุมได้ข้อสรุปดังนี้  
1. โรงพยาบาลศิริราชรับผิดชอบเรื่อง กลุ่มอาการดาวน์ (Down syndrome) 
2. โรงพยาบาลพระมงกุฎและมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับผิดชอบเรื่องภาวะปากแหว่งเพดานโหว่ 

(cleft lip and cleft palate)   
3. สถาบันสุขภาพเด็กฯ และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับผิดชอบเรื่องภาวะแขนขาพิการแต่กําเนิด 

(Limb anomalies)  
4. โรงพยาบาลรามาธิบดี รับผิดชอบเรื่องโรคกล้ามเนื้อเสื่อมดูเชน (Duchenne Muscular Dystrophy)  
5. มหาวิทยาลัยขอนแก่นและมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับผิดชอบเรื่องภาวะหลอดประสาทไม่ปิด (Neural 

Tube Defects)   
 
การจัดทําคู่มือเชิงการบริหาร และเชิงเทคนิควิชาการนั้น  มีข้อควรคํานึงและต้องหาคําตอบไว้ด้วย รวมถึง

ผู้ปฏิบัติงานและคนทํางาน  เช่น  

- กิจกรรมที่ 2  เรื่องการทําคู่มือปฏิบัติการนั้น มีงบประมาณในการทํางานทั้งหมด 2,800,000 บาท  

- คู่มือปฏิบัติการระดับชุมชน ควรให้งบเยอะ เสนอว่าควรเป็นที่ ล้านห้าแสน 

- งบประมาณส่วนกลางธุรการ และงบประมาณเงินเดือน 12,000 บาท/เดือน ต้องหารือกันว่าจะต้องมี
การหักภาษี และจ่ายประกันสังคมให้ผู้ทํางานหรือไม่ ซ่ึงคุณสุกัญญาจะประสานและหาข้อมูลเพิ่มเติม
ว่าโครงการอื่นๆ ท่ีได้รับทุนจาก สสส. นั้นมีการจ่ายประกันสังคมให้คนทํางานหรือไม ่

- ในที่ประชุมมีคําถามเรื่องการจัดจ้างธุรการ และการให้เงินค่าล่วงเวลา ซ่ึงเรื่องนี้อ.พรสวรรค์ แจ้งให้
เป็นสิทธิการตัดสินใจรับสมัครธุรการของแต่ละโรงเรียนแพทย์ดําเนินการตัดสินใจได้เอง ส่วนทาง
ส่วนกลางโดยมีคุณแววตาซ่ึงเป็นเจ้าหน้าท่ีบัญชีโครงการฯ จะจัดการเรื่องการโอนเงินค่าจัดจ้างให้แต่
ละโรงเรียนแพทย์ผ่านทางบัญชีออมทรัพย์ 

- ให้สถาบันแต่ละแห่งเปิดบัญชีออมทรัพย์เพื่อโอนเงินเข้าบัญชี แต่สมาคมจะต้องถูกหักภาษีเงินได้ 3 
เปอร์เซ็นต์ และจะมีการตรวจสอบจาก สตง. โดยทางคุณแววตาจะประสานกับ สสส. ในเรื่อง
แบบฟอร์มต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นสัญญาว่าจ้าง รวมถึงขั้นตอนในการจัดจ้างที่ถูกต้อง และจะจัดส่งให้
รวมถึงประสานงานกับหัวหน้าคณะทํางานแต่ละโรงเรียนแพทย์ในภายหลัง 
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- การใช้จ่ายทุกอย่างจะต้องมีใบเสร็จรับเงินหรือใบสําคัญรับเงิน ซ่ึงจะมีแบบฟอร์มจาก สสส.  ถ้าเป็น
ใบเสร็จก็ต้องมีเลขกํากับภาษี และให้ต้ังเบิกตามระบบของ สสส. โดยมีนักบัญชีส่วนกลางของ
โครงการฯ เป็นผู้อํานวยความสะดวกให้แก่โรงเรียนแพทย์ 8 แห่ง 

 
คุณแววตา เจ้าหน้าท่ีบัญชีส่วนกลางของโครงการฯ แนะนําในท่ีประชุมว่า ใบเสร็จรับเงินจะต้องใช้คําว่า 

“ได้รับเงินจากโครงการ....." โดยจะจัดส่งตัวอย่างใบสําคัญรับเงินไปให้อีกครั้ง และเรื่องเงินเดือนเจ้าหน้าท่ีโครงการฯ 
หากมีรายได้ไม่ถึงเกณฑ์ไม่ต้องมีการเสียภาษี แต่ในส่วนของประกันสังคมจะถูกหัก 5 เปอร์เซ็นต์  

อ.มานิตย์ เสนอว่าถ้ามีการว่าจ้างทํางานในระยะเวลาสั้นก็ไม่ควรต้องเสียภาษีประกันสังคม 
อ.สมจิตร์ เสนอว่าควรมีการทําประกันสังคมให้เจ้าหน้าท่ีโครงการฯ  เพราะถือเป็นสวัสดิการที่ต้องให้กับ

เจ้าหน้าท่ีซ่ึงมีอยู่ในข้อสัญญา และสรุปว่าให้ไปหาข้อมูลเรื่องหลักประกันต่างๆ ให้ชัดเจน  ส่วนเรื่องค่าดําเนินงาน
และค่าใช้จ่ายต่างๆ ในแต่ละกิจกรรมของแต่ละคณะแพทย์นั้น อ.สมจิตร์เสนอว่าควรโอนให้เป็นรายปี (มีค่าใช้จ่ายใน
การบริหารสํานักงานของโรงเรียนแพทย์ 8 แห่ง เป็นเงิน 50,000 บาทต่อ 3 ปี ค่าตอบแทนหัวหน้าคณะทํางานและ
รองหัวหน้าคณะทํางานแต่ละชุดซ่ึงมีท้ังหมด 4 ชุด ค่าตอบแทนเป็นเงิน 100,000 บาทต่อชุดต่อหนึ่งปี รวมถึง
ค่าใช้จ่ายในการประชุมภายในกับ สปสช.เขตแต่ละเขตของแต่ละกิจกรรม)  

 คณะทํางาน มี 4 ชุด  ประกอบด้วย 
 ชุดท่ี 1 ระบบประเมินคัดกรอง จําแนกจดทะเบียน และส่งต่อข้อมูล รับผิดชอบโดยสถาบันสุขภาพเด็กฯ 

และโรงพยาบาลรามาธิบดี  
ชุดท่ี 2  ระบบการดูแล รักษาป้องกัน และการฟื้นฟู รับผิดชอบโดยโรงพยาบาลศิริราช และ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
ชุดท่ี 3 ระบบการติดตามดูแลรักษาอย่างต่อเนื่อง รับผิดชอบโดยมหาวิทยาลัยขอนแก่น และ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
ชุด ท่ี  4  ระบบการประเมินภายในโครงการฯ  รับผิดชอบโดยโรงพยาบาลพระมงกุฎ  และ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
 
การกําหนดหัวข้อการประชุมและระยะเวลา ท่ีประชุมเห็นชอบให้กําหนดดังนี้  

- กิจกรรมที่ 2.1  2.2 และ 2.3 ได้กําหนดในแผนกิจกรรมและตั้งงบประมาณ สําหรับการประชุม 2 
ครั้ง ซ่ึงต้องเชิญ สปสช. เขตมาเข้าร่วมประชุมด้วย 

- กิจกรรมที่ 2.1 ขอกําหนดคร่าวๆ เป็นเดือนกันยายน สัปดาห์ท่ี 3   

- กิจกรรมที่ 2.2 และ 2.3 เดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม ให้โรงเรียนแพทย์แต่ละแห่งที่รับผิดชอบในการ
ทําคู่มือเชิงเทคนิควิชาการ และคู่มือเชิงบริหาร โดยเป็นผู้ประสานงานรวมถึงจัดประชุมร่วมกับ 
สปสช. ของแต่ละเขตที่ตนเองรับผิดชอบเพื่อจัดทําคู่มือ 

- กิจกรรมที่ 2.2 และ 2.3 ซ่ึงเป็นหัวข้อที่สําคัญ เนื่องจากมีเอกสารมาก ประมาณสิ้นเดือนธันวาคม
น่าจะทําเสร็จ 

- กิจกรรมที่ 2.4 จะจัดให้มีการประชุมของคณะทํางานที่ส่วนกลาง ช่วงปลายเดือนมกราคม 

- กิจกรรมที่ 2.5 จัดพิมพ์คู่ มือระดับชุมชนและจัดพิมพ์คู่ มือปฏิบัติการระดับโรงพยาบาลและ
มหาวิทยาลัยซ่ึงจะต้องทําภายในปลายเดือนเมษายน 2555 ซ่ึงหมายถึงว่าคู่มือจะต้องทําให้เสร็จ
เรียบร้อยก่อนมีนาคม 2555 
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อ.สมจิตร์ เสนอว่าในเดือนกันยายนให้แต่ละสถาบันไปจัดทําคู่มือโรคละ 2 เล่ม เมื่อถึงเดือนกันยายน 

กลับมาประชุมร่วมกันและพิจารณาคู่มือทั้ง 10 เล่ม แล้วกลับไปปรึกษากับ สปสช. อบต. พม. ภายในเขต 
อ.มานิตย์ เสนอว่าควรจะมีการจะมีการหารือกับเขต เนื่องจากอาจจะได้ความคิดดีๆ เพิ่มขึ้น ไปหาข้อมูล

จาก สปสช.เขตของตนเองว่ามีความแตกต่างกันมากน้อยเพียงใด และ อ.มานิตย์ได้เสนอ อ.พรสวรรค์เรื่องการลง
นามบันทึกความเข้าใจ (MOU) กับหัวหน้าหน่วยงาน เลขาธิการ สํานักงานประกันสุขภาพ และหน่วยงานต่างๆ ท้ัง 
4 กระทรวง และได้มีข้อเสนอแนะจากนายแพทย์ธีรพล สปสช. เรื่อง MOU ว่าควรให้นายแพทย์วินัย สวัสดิวร 
เลขาธิการ สปสช. เซ็นเพียงคนเดียว  

เรื่องการจัดพิมพ์คู่มือให้ส่วนกลางจัดทํา Care map ต่างๆ อ.มานิตย์ได้เสนอว่า โครงการฯ มีการตั้งงบไว้ 
300,000 บาท ถ้างบการจัดพิมพ์ไม่พอทาง สปสช. น่าจะรับไปดําเนินการทําต่อได้  

อ.พรสวรรค์ กล่าวถึงเรื่องค่าใช้จ่ายว่า อาจจะมีการประสานงานกับ สปสช. เพื่อนํามาดําเนินการเชื่อมโยง
กัน ร่วมสร้างผลงานดีๆ ให้กับชมุชน  

กล่าวสรุปคือ เดือนกันยายนจะมีการจัดทําคู่มือแต่ละโรคตามที่ได้แบ่งให้แต่ละสถาบันรับผิดชอบ เมื่อ
สิ้นสุดโครงการปีแรกประมาณเดือนมีนาคมหรือเมษายนควรมีการจัดพิมพ์คู่มือได้สําเร็จ กิจกรรมที่ 3.1 ควรให้ทีม
มหาวิทยาลัยมาหารือกันก่อน สําหรับเรื่องระบบด้าน IT ควรประสานงานให้ทาง สปสช. เข้ามารับผิดชอบเรื่อง 
data collection ทางสมาคมอาจจะต้อง set ระบบ หรือถ้าจํานวน case ไม่เยอะมากอาจต้องเก็บข้อมูลแบบ 
manual คือให้โรงเรียนแพทย์แต่ละแห่งซ่ึงมีธุรการอยู่แล้ว คอยเก็บรวบรวม CRF เป็นรูปแบบกระดาษหรือใน
คอมพิวเตอร์โดยเก็บในรูปแบบ excel ไว้ และข้อมูลทุกอย่างควรจะมีการ copy scan หรือ back up ข้อมูลไว้ด้วย
เสมอ ไม่ว่าจะใช้ระบบ IT ของ สปสช. หรือไม่ เพราะถ้าเกิดการสูญหายก็สามารถดึงข้อมูลท่ี back up ออกมาใช้ได้ 

อ.มหัทธนา เสนอว่าระบบสาธารณสุขของประเทศตอนนี้ มีการส่งข้อมูลไปท่ีส่วนกลาง สปสช. ท้ังหมด จึง
อยากจะให้ใช้ระบบเดียวกันเพื่อเป็นการง่ายต่อการเข้าถึงข้อมูล  

แต่มีผู้เสนอว่าข้อดีของการทํา 2 ระบบ คือ สามารถใช้ข้อมูลของแต่ละมหาวิทยาลัยเพื่อเขียน paper ได้
โดยมีทุนวิจัยประมาณ 1 แสนบาท สําหรับการวิจัยของแต่ละแห่งซ่ึงจะเริ่มต้นทําวิจัยได้ทันที และแต่ละสถาบันก็จะ
ได้ผลงานทางวิชาการ  

อ.มานิตย์ กล่าวว่าสําหรับเรื่องเป้าหมายของโครงการมีอยู่ในหน้า 25 ในข้อ 1, 2, 3 จะมีตัวเลขอยู่ว่า
เท่าไหร่ แต่ข้อ 4 ไม่มี จึงควรมีการแก้ไข 
 อ.พรสวรรค์ กล่าวว่า งบประมาณที่ได้จาก สสส. จะนํามาเป็นงบให้โรงเรียนแพทย์ท้ัง 8 แห่งเปิดบัญชี
เตรียมไว้โดย ทางอ.พรสวรรค์และคุณแววตาจะส่งรายชื่อบัญชีเพื่อความถูกต้องตามระเบียบของ สสส. และสรุปว่า
จะมีการประชุมกันอีกครั้งในเดือนกันยายน ซ่ึงจะเชิญฝ่ายไอทีของ สปสช. มาด้วยเพื่อประสานงานเชื่อมโยงและ
แลกเปลี่ยนข้อมูลกัน 
 

 สรุปจากช่วงบ่าย ผู้บริหารระดับสูง (policy makers) และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (stakeholders) มี
ความเห็นไปในทิศทางเดียวกัน และยินดีให้การสนับสนุนในการประชุมครั้งต่อไป ดังที่กล่าวในข้างต้น 
 

         
   ผู้สรุปการประชุม อ.พญ.อัจฉรา  เสถียรกิจการชัย และคุณณัฐพร  ลิมปสถาพร 

      ผู้ตรวจรายงานการประชุม ศ.พญ.พรสวรรค์  วสันต์
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