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  ในวันพุธที่ 9 มีนาคม 2559 กระทรวงสาธารณสุข ร่วม

กับมูลนิธิโรคโลหิตจางธาลัสแห่งซีเมียแห่งประเทศไทย จัดงาน

“การดำาเนินการโครงการ EXPAP ในความดูแลของมูลนิธโรค

โลหิตจางธาลัสซีเมีย” ณ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด

โดยมีแพทย์ พยาบาล เภสัชกร และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องประมาณ

100 ราย เข้าร่วมงานประชุม  

  ในการนี้ทางมูลนิธิ ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย ์ 

คลินิก พญ.วารุณี  จินารัตน์ รองอธิบดี กรมวิทยาศาสตร์การ

แพทย์กระทรวงสาธารณสุข กล่าวเปิดงาน 

  จากนั้น นพ.ชนินทร์ ลิ่มวงศ์ กรรมการมูลนิธิโรคโลหิต

จางธาลัสซีเมียแห่งประเทศไทย ได้กล่าวถึงรายละเอียดโครง

การช่วยเหลือผู้ป่วยที่มีภาวะเหล็กเกิน EXPAP ว่าเมื่อ ปี พ.ศ. 

2557 ทางมูลนิธิฯ ได้เห็นว่าโครงการ EXPAP เป็นโครงการที่

สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของมูลนิธิฯ จึงรับโครงการนี้ไว้ใน

การดูแล โดยโครงการนี้ได้ช่วยเหลือผู้ป่วยดังนี้ 

 

  ผู้ป่วยถือสัญชาติไทยและมีภูมิลำาเนาในประเทศไทย 

  ผู้ป่วยมีสิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้า (บัตรทอง) หรือสิทธิ

ประกันสังคมโดยโรงพยาบาลต้นสังกัด หรือผู้ป่วยเป็นผู้รับผิดชอบ

ค่าใช้จ่ายในส่วนแรก 

  กรณีผู้ป่วยเป็นผู้เยาว์ (ไม่บรรลุนิติภาวะอายุตำ่ากว่า 20 ปี

บริบูรณ์) การเข้าร่วมโครงการนี้ไม่ครอบคลุมกรณีที่สิทธิ์การ

รักษาพยาบาลของบิดาหรือมารดาขึ้นกับกรมบัญชีกลาง 

  เม่ือแรกเข้าผู้ป่วยต้องได้รับการวินิจฉัยว่ามีภาวะเหล็ก

เกินโดยดูจากค่า Serum Ferritin > 1,000 µg/L หรือผู้ป่วยที่ไม่

ได้รับเลือดอย่างสมำ่าเสมอที่มีค่า Serum Ferritin > 800 µg/L 

  และในปี 2559 นี้ ทางมูลนิธิฯ ได้ขยายสิทธิ์ให้ผู้ป่วย

ท่ีมิได้ถือสัญชาติไทยสามารถเข้าร่วมโครงการได้โดยมีข้อกำาหนด

ดังต่อไปนี้ 

 

  ผู้ป่วยเป็นบุคคลผู้ถือสัญชาติลาว, พม่าและกัมพูชา 

  ผู้ป่วยหรือผู้ปกครอง (ในกรณีที่ผู้ป่วยเด็ก) เป็นผู้ที่ได้

รับการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวและมีบัตรประจำาตัวแรงงาน

ต่างด้าว 

  ผู้ป่วยหรือผู้ปกครอง (ในกรณีที่ผู้ป่วยเด็ก)พำานักอยู่ใน

ประเทศไทยมาแล้วไม่ตำ่ากว่า10ป ี

  ผู้ป่วยหรือผู้ปกครอง (ในกรณีที่ผู้ป่วยเด็ก) เป็นผู้รับผิด

ชอบค่าใช้จ่ายด้านยาในโครงการการเข้าร่วมโครงการของผู้ป่วย

ที่มิได้ถือสัญชาติไทยต้องขออนุมัติจากทางมูลนิธิฯ เป็นราย

กรณีไป โดยแพทย์ผู้รักษาส่งเอกสารขออนุมัติเข้าร่วมโครงการ

ผ่านทาง e-mail expapthai.tft@gmail.com 

การดำาเนินการโครงการ EXPAP

รองศาสตราจารย์ คลินิก แพทย์หญิงวารุณี  จินารัตน์ 
รองอธิบดี กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

 หมอรู้สึกดีใจท่ีได้เห็นโครงการช่วยเหลือผู้ป่วยอย่าง
โครงการ EXPAP เพราะตั้งแต่เป็นแพทย์ที่รักษาผู้ป่วย
ธาลัสซีเมีย ได้เห็นความยากลำาบากของผู้ป่วย ที่ใช้ยา
ขับเหล็กชนิดฉีด และต้องคาเข็มทั้งคืน จนกระทั่งมียา
ขับเหล็กชนิดชงละลายนำ้า แต่ปัญหาคือยาราคาแพง 
ผู้ป่วยจึงไม่สามารถเข้าถึงการรักษาด้วยยาได้ จนมีโครง
การ EXPAP ที่ช่วยให้ค่าใช้จ่ายไม่ต่างจากยาฉีด 
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  โครงการ EXPAP ได้ช่วยเหลือผู้ป่วยมาครบ 1 ปี โดย
ผู้มีส่วนสำาคัญท่ีทำาให้โครงการน้ีดำาเนินการช่วยเหลือผู้ป่วยอย่าง
แท้จริง นั่นคือ แพทย์ พยาบาล และเภสัชกร ในการนี้ มูลนิธิฯ 
จึงได้เรียน ศ. พญ.อรุณี  เจตศรีสุภาพ  โลหิตแพทย์โรงพยาบาล
ศรีนครินทร์ และ ภญ.อุดมลักษณ์ รังสิยาภรณ์รัตน์ รองหัวหน้า
งานฝ่าย HRD โรงพยาบาลอุดรธานี มาร่วมแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ในการเข้าร่วมโครงการมาแล้ว 1 ปี รวมถึงปัญหา
และวิธีการจัดการกับปัญหานั้น 
  
  " ดิฉันคิดว่าขณะนี้โครงการ  Expap  มีความคล่องตัวมาก
กว่าเดิมมากเมื่อเริ่มต้นที่มีปัญหาคือเม่ือมีผู้ป่วยที่จำาเป็นต้อง
ใช้ยาและทำาเรื่องขออนุมัติโรงพยาบาลต้นสังกัดบางแห่งไม่
อนุมัติหรือการดำาเนินการใช้เวลานานมากเนื่องจากยังไม่มี
ความเข้าใจโครงการน้ีอย่างทั่วถึงและอาจมีผลกระทบต่องบราย
ได้ของโรงพยาบาลส่วนตัวผู้ป่วยเองในระยะแรกไม่อยากไปรักษา
ที่โรงพยาบาลต้นสังกัดเพราะยังไม่คุ้นเคยและไม่มั่นใจ 
  
  ดิฉันและแพทย์ผู้รักษาได้แสดงให้โรงพยาบาลเห็นว่า
ผู้ป่วยจำาเป็นต้องใช้ยา และมีการกำาหนดเกณฑ์การใช้ยาไว้มีการ
ทำาตามเกณฑ์อย่างถูกต้องในส่วนของโรงพยาบาลศรีนครินทร์
เองจึงดำาเนินการได้ไม่ยาก 
  
  ในปีท่ีผ่านมาดิฉันได้พยายามให้ข้อมูลผู้ป่วยให้กลับไป
รับยาที่โรงพยาบาลใกล้บ้าน และให้ข้อมูลเรื่องการรักษาที่โรง
พยาบาลใกล้บ้านว่า ทำาได้ดีเนื่องจากแพทย์ผู้รักษามีการพัฒนา
การรักษาตามแนวทางการรักษาท่ีมีการกำาหนดร่วมกันจากกลุ่ม
ผู้เชี่ยวชาญหลายฝ่ายโดยมีมูลนิธิโรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย
เป็นแกนกลาง 
  
  ดิฉันบอกผู้ป่วยและผู้ปกครองให้มีความมั่นใจในแพทย์
ที่โรงพยาบาลต้นสังกัดว่าในปัจจุบันทีมแพทย์และผู้เกี่ยวข้อง
มีการเพิ่มศักยภาพสามารถรักษาผู้ป่วยธาลัสซีเมียได้ดีและหาก
มีปัญหาที่อยากกลับมาขอคำาปรึกษาที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์
เมื่อใดก็ได้ 

  ปัจจุบันการดำาเนินงานในโรงพยาบาลที่ส่งผู้ป่วยไปง่าย
ขึ้นเนื่องจากที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มีเจ้าหน้าที่โทรศัพท์
ประสานกับฝ่ายดูแลเรื่องสิทธิการรักษาของผู้ป่วย ที่โรงพยา
บาลต้นสังกัดส่วนการลงทะเบียนที่ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลศรีนครินทร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ได้ให้เจ้าหน้าที่ของภาควิชามาช่วยเร่ืองลงทะเบียนซึ่งลดภาระ
ของแพทย์ลงได้ส่วนหน่ีงต้องขอขอบพระคุณโครงการน้ีท่ีได้ช่วย
เหลือผู้ป่วยธาลัสซีเมียให้มีโอกาสในการรักษาภาวะธาตุเหล็กเกิน
ได้มากขึ้นและขอบพระคุณมูลนิธิธาลัสซีเมียที่สนับสนุนให้มี
การดำาเนินการเพื่อผู้ป่วยธาลัสซีเมียให้ได้รับการรักษาได้อย่าง
เท่าเทียมกัน " ศ. พญ.อรุณี  เจตศรีสุภาพ กล่าว 

  ภญ.อุดมลักษณ์  รังสิยาภรณ์รัตน์ เห็นด้วยกับวิธีการ
ดังกล่าว เนื่องจากทางแผนกเภสัชกรรม ของโรงพยาบาลอุดรธานี

ก็ได้มอบหมายให้เภสัชกร 1 คนเป็นผู้บริหารโครงการช่วยเหลือ
ผู้ป่วยต่างๆ โดยเภสัชกรผู้ได้รับมอบหมายมีหน้าที่ 

  ตรวจสอบข้อมูลของผู้ป่วยให้เป็นไปตามคุณสมบัติของ
โครงการ  

  คำานวณยาที่ผู้ป่วยได้รับให้พอดีกับวันท่ีมาพบแพทย์ครั้ง
ถัดไป  

  การให้บริการทางเภสัชกรรม เช่น การให้คำาแนะนำาใน
การใช้ยาแก่ผู้ป่วยใหม่ หรือผู้ที่รับผิดชอบในการให้ยาเด็ก (กรณี
เด็กเล็ก) และติดตามปัญหาที่เกิดจากการใช้ยา 

  ตรวจสอบข้อมูลการจ่ายยาบริจาคจากฐานข้อมูลของ
โรงพยาบาลให้ตรงกับโปรแกรม EXPAP ทุก 15 วัน 
  
  ในปี 2558 ที่ผ่านมา โครงการนี้ได้ช่วยเหลือผู้ป่วย
โรคโลหิตจางธาลัสซีเมียให้เข้าถึงยาขับเหล็กจำานวน 788 ราย 
ใน 61 โรงพยาบาลทั่วประเทศไทย 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ท่ี 

 คุณอรินทร  ปัจฉิมพิหงค์  ผู้ประสานงานโครงการ EXPAP 

 Email  xpapthai.tft@gmail.com
 Tel. 02-412-2113 ( ในวันและเวลาราชการ )
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 แพทย์/พยาบาล

  สมัครเพื่อขอเปิดบัญชีของตนเอง

 	สมัครเพื่อเปิดบัญชีของผู้ป่วย

  ต่ออายุข้อมูลผู้ป่วยที่อยู่ในโครงการทุก6 เดือนแต่ถ้ามีการปรับขนาดยา (adjust dose) 

  สามารถแก้ไขได้ทุกเมื่อ ไม่ต้องรอ 6 เดือน เพื่อให้ฐานข้อมูลเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ

www.expapthai.com เป็นเว็บไซต์เพื่อการลงทะเบียนเพื่อสมัครเข้าโครงการช่วยเหลือผู้ป่วย EXPAP 

                                 

  รายงานยอดยาส่วนบริจาคแก่มูลนิธิฯ 

    ช่วงที่ 1 ยอดการใช้ยาบริจาคในวันที่ 1 มกราคม -30 มิถุนายน 

    และส่งข้อมูลให้ทางมูลนิธิฯ ภายในวันที่ 31 กรกฎาคมของปีนั้น

    ช่วงที่ 2 ยอดการใช้ยาบริจาคในวันที่ 1 กรกฎาคม -31 ธันวาคม 

    และส่งข้อมูลให้ทางมูลนิธิฯ ภายในวันที่ 31 มกราคม ของปีถัดไป

การใช้งานเว็บไซต์ www.expapthai.com

การลงทะเบียนแพทย ์
 

 เข้าสู่เว็บไซต์ www.expapthai.com
  กดปุ่ม Register New User 
  กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน
  และบันทึกข้อมูล

Log in
 

 Email และ password 
  จะใช้งานได้เมื่อได้รับการยืนยันจากระบบ
  กรอก Email และ password เพื่อ Log in

การลงทะเบียนผู้ป่วยใหม่
 

 คลิ๊กเมนู "ผู้ป่วยใหม่" 
  "ผู้ป่วยที่บรรลุนิติภาวะ" กรอกข้อมูลของผู้ป่วยให้ครบถ้วน
  "ผู้ป่วยที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ" กรอกข้อมูลของผู้ป่วยและข้อมูลของบิดา-มารดา
  กดปุ่มบันทึกเพื่อทำาการยืนยันข้อมูล

การต่ออายุ
 

 คลิ๊กเมนู "ผู้ป่วยเก่า" 
  กดปุ่มแก้ไขหน้าชื่อผู้ป่วยที่มีสถานะ "Re-Activate"
  ระบบจะทำาการแสดงข้อมูลผู้ป่วยที่ทำาการเลือก 
  กดปุ่ม "Re-Activate" เพื่อทำาการต่ออายุ
  สถานะผู้ป่วยจะเปลี่ยนเป็น "Activate"

การแก้ไขข้อมูล

  ในกรณีผู้ป่วยเปลี่ยนสถานะ
  Lost follow up /Dead / Change medicine
  คลิ๊กเมนู "ผู้ป่วยเก่า" 
  กดปุ่มแก้ไขหน้าชื่อผู้ป่วยที่ต้องการแก้ไขข้อมูล
  เลือกสถานะที่ตรงกับข้อมูลผู้ป่วย


