โครงการป้องกันและควบคุม
โรคธาลัสซีเมียแห่งประเทศไทย
20 ปี จาก อดีต สู่ ปัจจุบนั
แพทย์หญิงบุญเชียร ปานเสถียรกุล
กรมการแพทย์ ได้เริ่มดำเนินการจัดทำโครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคไม่ตดิ ต่อ ตัง้ แต่ปี พ.ศ.2528 โดยจัดทำเป็นโครงการ 15 โรค
หนึ่งในจำนวนนั้นคือโครงการป้องกันและควบคุมโรคเลือด ได้จัด
พิมพ์แบบเรียนด้วยตนเอง และคูม่ อื ครู ส่งไปยังหน่วยงานต่างๆ ของ
กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงศึกษาธิการ ซึง่ ต่อมาได้รบั ทุน
สนับสนุนจากองค์การอนามัยโลก ดำเนินการประเมินสถานการณ์
โรคเลือดในประเทศไทย โดยมีผเู้ ชีย่ วชาญโรคเลือดจากทัว่ ประเทศ
และผูแ้ ทนจากกรมการแพทย์ กรมอนามัย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
และทบวงมหาวิทยาลัยในขณะนัน้ เข้าร่วมประชุมสัมมนาซึง่ ได้จดั ลำดับ
ความสำคัญของโรคเลือดต่างๆ และได้จัดพิมพ์หนังสือสถานการณ์
ปัจจุบนั และกลวิธใี นการป้องกัน และควบคุมโรคเลือดในประเทศไทย
ระหว่างปี พ.ศ.2532-2533 ในขณะเดียวกันได้ดำเนินการจัดทำโครง
การป้องกันและควบคุมธาลัสซีเมีย และความพิการในเด็ก โดยได้รบั ทุน
สนั บ สนุ น จากองค์ ก ารช่ ว ยเหลื อ เด็ ก สหประชาชาติ ดำเนิ น การ
จัดทำเครือ่ งมือคัดกรองโรคธาลัสซีเมีย และความพิการในเด็กในชุมชน
และออกไปทดสอบรูปแบบการคัดกรองโรคธาลัสซีเมียและความพิการ
ในเด็ก โดยมีสอ่ื คัดกรองทีไ่ ด้จดั เตรียมไว้ทจ่ี งั หวัดเชียงราย แพร่ เลย
นครพนม และบุรรี มั ย์ หลังจากนัน้ ได้พฒ
ั นาหนังสือคูม่ อื การคัดกรอง
โรคธาลัสซีเมียความพิการในเด็ก หนังสือกระตุ้นพัฒนาการเด็กอายุ
0-5 ปี และหนังสือความพิการแต่กำเนิดการดำเนินการครั้งนี้โดย
กรมการแพทย์ ใต้รม่ ของกองอนามัยครอบครัว กรมอนามัย
จากการดำเนินการที่ผ่านมาได้พัฒนารูปแบบการคัดกรอง โรค
ธาลัสซีเมีย และรูปแบบการป้องกันและควบคุมโรคธาลัสซีเมียในชุมชน
ซึ่งได้ไปทดลองรูปแบบที่อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ระหว่างปี
พ.ศ.2539-2544 และได้พมิ พ์ผลการวิจยั ครัง้ นี้ ในวารสารจดหมายเหตุ
ทางการแพทย์ 2546;86 (ฉบับพิเศษ 3) : S576-S582
การดำเนินการเพื่อทดสอบรูปแบบการป้องกันและ ควบคุม
โรคธาลัสซีเมียในชุมชน
1. จัดทำหลักสูตรอบรมแพทย์พยาบาล นักวิชาการสาธารณสุข
ให้เป็นครู ก.
2. จัดทำหลักสูตร อบรมเจ้าหน้าทีห่ อ้ งปฏิบตั กิ าร
3. จัดทำหลักสูตร อบรมเจ้าหน้าทีส่ ถานีอนามัย และครูสขุ ศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการเพือ่ เป็นครู ข.
4. ดำเนินการฝึกอบรม ครู ก และเจ้าหน้าทีห่ อ้ งปฏิบตั กิ าร
5. สนับสนุนงบประมาณแก่จงั หวัดให้ครู ก อบรม ครู ข ต่อไป
กันยายน - ธันวาคม 2548

6. แนวทางการให้ประชาสัมพันธ์ แก่ประชาชนในพืน้ ทีเ่ ป้าหมาย
7. แนวทางการให้คำปรึกษาแนะนำแก่ผปู้ ว่ ยโรคธาลัสซีเมีย และ
บิดามารดาผูป้ ว่ ย
8. แนวทางการวางแผนครอบครัวแก่บดิ ามารดาผูป้ ว่ ยให้ได้ผล
9. ตรวจหญิงตั้งครรภ์และสามีในคลินิกฝากครรภ์และยุติการตั้ง
ครรภ์ถา้ บุตรในครรภ์เป็นโรคธาลัสซีเมียชนิดสำคัญ
10. ประเมินผลโครงการป้องกันและควบคุมโรคธาลัสซีเมียร่วมกับ
กองระบาดวิทยา
จากการประเมินผลโครงการพบว่าโครงการนีส้ ามารถป้องกันและ
ควบคุมโรคธาลัสซีเมีย และได้ผลการวางแผนครอบครัวแบบชัว่ คราว
และถาวรได้ถึงร้อยละ 97.5 ซึ่งเป็นการลดอัตราการเกิดโรคได้ใน
ระดับหนึง่ และผูท้ เ่ี ป็นโรคได้รบั การดูแลทีด่ ขี น้ึ
ในปี พ.ศ.2546-2548 ได้พัฒนาปรับปรุงรูปแบบการคัดกรอง
โดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข และครูสุขศึกษา และการตรวจเลือดทาง
ห้องปฏิบัติการ และไปทดลองรูปแบบที่ อำเภอเชียงแสน จังหวัด
เชียงราย โดยเน้นทีก่ ารคัดกรองโรคในเด็ก การตรวจหญิงมีครรภ์และ
การให้คำปรึกษาแนะนำ
ในช่วยเวลาดังกล่าว ระหว่างปี พ.ศ.2539-2548 ได้ดำเนินการ
ฝึกอบรมแพทย์ 437 คน พยาบาล 1,013 คน เพือ่ เป็นครู ก เจ้าหน้าที่
ห้องปฏิบัติการ ทั่วประเทศ 664 คน เพื่อไปดำเนินการต่อในพื้นที่
และได้สนับสนุนงบประมาณแก่จังหวัดในการอบรมเจ้าหน้าที่สถานี
อนามัย และครูสขุ ศึกษา เพือ่ ให้เป็นครู ข จำนวน 8,318 คน ให้ความรู้
เรื่องโรคธาลัสซีเมียแก่เด็กนักเรียน และประชาชนทั่วไป ให้เข้าใจ
ถึงเรือ่ งทัว่ ไปของโรคนี้ การวินจิ ฉัย การรักษา การดูแลตนเองอย่างง่ายๆ
การให้คำปรึกษาแนะนำ และการวางแผนครอบครัว
สำนักงบประมาณได้เล็งเห็นความสำคัญในการป้องกัน และ
ควบคุมโรคนี้ จึงได้สนับสนุนงบประมาณในการฝึกอบรมแก่แพทย์
พยาบาล เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ เจ้าหน้าที่สถานีอนามัย และครู
สุขศึกษาอย่างต่อเนือ่ ง และการเตรียมความพร้อมในการเป็นสถาบัน
เครือข่ายพันธุกรรม
นอกจากนั้นกรมการแพทย์ โดยสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติ
มหาราชินีร่วมกับมูลนิธิโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียฯ จัดประชุมวิชา
การธาลัสซีเมียแห่งชาติประจำปี พ.ศ. 2544 และ พ.ศ. 2547
และกรมการแพทย์ได้รว่ มกับองค์กรธาลัสซีเมียแห่งโลกและมูลนิธโิ รค
โลหิตจางธาลัสซีเมียฯ จัดประชุมธาลัสซีเมียนานาชาติ เรือ่ ง The 7th
International Conference on Thalassemia and
Hemoglobinpathies and The 9th International TIF
Conference for Thalassemia Patients and Parents
ทีโ่ รงแรมอิมพีเรียลควีนปาร์คส์ ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม-4 มิถนุ ายน
2542 จำนวน ผูเ้ ข้าประชุมทัง้ หมด 958 คน ประกอบ ด้วยชาวไทย
523 คน ชาวต่างประเทศ 435 คน
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