สรุปการจัดงาน
		ชมรมโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียแห่งประเทศไทย

		 และงานวันธาลัสซีเมียโลก ครั้งที่ 15

ครั้งที่ 27

วันอาทิตย์ที่ 1 พฤษภาคม 2559 ณ หัองประชุมราชปนัดดาสิรินธร อาคารศรีสวรินทิรา โรงพยาบาลศิริราช

1. จำ�นวนผู้มาร่วมงาน 644 ราย

			1.1 จากโรงพยาบาลต่างๆ และผู้สนใจ โดยแยกรายละเอียดตามโรงพยาบาลดังนี้
											
ผู้เข้าร่วมงาน
ผู้ป่วย

ผู้ปกครอง/ญาติ

อื่นๆ
71
71
(11%)

รพ.ศิริราช
รพ.จุฬาลงกรณ์
รพ.รามาธิบดี
รพ.นครปฐม
รพ.ขอนแก่น
รพ.พระมงกุฎเกล้า
รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า
สถาบันอื่นๆ

87
20
13
12
8
8
5
77

ผู้สนใจ

-

102
10
7
9
6
5
11
35
-

230
(35.7%)

185
(28.7%)

คิดเป็นร้อยละ
(จากผู้มาร่วมงานทั้งหมด)

			1.2 กรรมการ, วิทยากร, นศพ. และเจ้าหน้าที่
1.3 เจ้าหน้าที่บธู GPO และเครื่องดื่มเพียวริคุ
1.4 ผู้สื่อข่าว

รวมจำ�นวนทั้งสิ้น

486
(75.4%)

จำ�นวน   117   ราย (18.2%)
จำ�นวน 15 ราย (2.3%)
จำ�นวน    26   ราย (4%)

2. รายการรับและรายการจ่าย
รายจ่าย

รายรับ
1. Novartis
2. มูลนิธิฯ
3. คุณสายพิณ  พหลโยธิน
4. องค์การเภสัชกรรม
		รวมรายรับเป็นเงิน

358,000.00  
70,000.00  
50,000.00  
30,000.00  
508,000.00 		

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

1. การประชาสัมพันธ์
2. ค่าเสื้อ
3. ค่าอาหาร
4. รางวัลและของที่ระลึก
5. ค่านํ้ายาตรวจ CBC   
6. ค่าตอบแทน   
7. ค่าพาหนะและที่พัก   
8. เบ็ดเตล็ด     
9. สนับสนุนสโมสร นศพ.
		

รวมรายจ่ายเป็นเงิน
		ยอดเงินคงเหลือ		

120,450.00  
46,560.00  
64,450.00  
23,500.00  
4,400.00  
18,500.00  
22,511.25  
8,777.00  
20,000.00  

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

329,148.25 		 บาท
178,851.75 		 บาท
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เมือ่ วันที  ่ 1 พฤษภาคม  2559  นพ.สมชาย  แสงกิจพร  ผูอ้ �ำ นวยการสถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์สาธารณสุข
บริจาคเงินจำ�นวน 100,000 บาท (เป็นส่วนหนึ่งของเงินสนับสนุนการจัดประชุมสัมมนาวิชาการธาลัสซีเมีย
แห่งชาติ ครั้งที่ 21 ประจำ�ปี 2559) และ คุณสิริภากร  แสงกิจพร ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพันธุกรรมทางคลินิก
สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ และผูอ้ �ำ นวยการสถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
บริจาคเงินจำ�นวน 50,000 บาท (เป็นส่วนหนึ่งของรางวัลชัยนาทนเรนทร)
3. กิจกรรม Thalassemia’s Identity Thailand

No.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

ชื่อ / นามสกุล

รายละเอียด

นางสาวชนิสรา  ญาณประภาศิริ
นายอธิพัฒน์  บุระพันธ์
นายปฐมบุตร  ชุมศรี
นางสาววิภาดา  ประสาททอง
นางสาวพิมพ์ชนก  อุษณะอำ�ไพพงษ์
นายอภิชา  ผุดผ่อง
นายสิรภพ  สังฆะ
นายสหรัฐ  ถาวรผล
นางสาวภูริชญา  อินทร์ประเสริฐ
นายโสภณวิทย์  ทองหนู

อนาคตสถาปนิกรุ่นใหม่ไฟแรง
นักกฎหมาย กสทช.ประมูลแสนล้าน
เจ้าของร้าน OTOP 5 ดาว (จ.สมุทรสาคร)
นักกายภาพบำ�บัดผู้แข็งแกร่ง
ดักจับเรือประมงผิดกฎหมาย
ตัวแทนประเทศไทยแข่งจักรยานฟิกเกียร์ที่มาเลเซีย
วิศวกรรมเครือข่ายสำ�นักข่าวรอยเตอร์
จิตอาสาปันยิ้มแก่เด็กด้อยโอกาส
นักธุรกิจเจ้าของหอพักให้เช่า
ประธานสโมสรกีฬา วิทยาลัยนานาชาติ ม.บูรพา
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รางวัลที่ 1 ทีมลั้นลาเพ้อเจ้อ
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์  ได้รับเงินรางวัล 9,000 บาท



รางวัลที่ 2 ทีมสาว 3 เสน่ห์เก๋ข้ามภพ  
โรงพยาบาลรามาธิบดี  ได้รับเงินรางวัล 6,000 บาท



รางวัลที่ 3 ทีมรวมพลัง  
โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์  
ได้รับเงินรางวัล 3,000 บาท



รางวัลปลอบใจ
ทีมขอนแก่นร่วมใจ  โรงพยาบาลขอนแก่น
ทีมตั้งตัวไม่ทัน   โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
ได้รบั เงินรางวัลทีม 1,500 บาท

4. จำ�นวนผู้ส่งใบประเมิน  208  ราย
		 โรงพยาบาลต่างๆ  รวม  146  ราย  โดยแยกรายละเอียดตาม รพ. ดังนี้
ผู้เข้าร่วมงานจาก รพ.
ศิริราช
รามาธิบดี
นครปฐม
จุฬาลงกรณ์
ภูมิพลอดุลยเดช
ไม่ระบุ
อื่นๆ


ผู้ป่วย (ราย)
20
10
8
4
3
2
24

ผู้ปกครอง/ญาติ (ราย)
21
3
2
4
6
6
20

อื่นๆ (ราย)
5
8
2
3

รวมจำ�นวน (ราย)
46
13
18
10
9
8
47

ผู้สนใจ   62  ราย
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5. การประเมินผล  (จำ�นวน 208 ราย)
 ผู้ตอบแบบสอบถาม 80 ราย เคยมาร่วมงาน (38.5%) 122 ราย ไม่เคยร่วมงาน (58.7%)
6 ราย ไม่ระบุ (2.8%)
 ระยะเวลาจัดงาน 193 รายเห็นว่าเหมาะสม (92.8%)
1 ราย เห็นว่าไม่เหมาะสม (0.5%)
14 ราย ไม่ออกความเห็น (6.7%)
ห้วข้อแบบสอบถาม

ดีมาก

ดี

พอใช้

ควรปรับปรุง

ไม่ออกความเห็น

1.

การบรรยาย

148 (71.2%)

48 (23%)

6 (2.9%)

-

2.

การตอบคำ�ถาม

108 (51.9%)

69 (33.2%)

7 (3.4%)

1 (0.5%)

23 (11.06%)

3.

ความบันเทิง

44 (21.2%)

74 (35.6%)

4 (1.9%)

-

86 (41.3%)

4.

ห้องประชุม

74 (35.5%)

106 (51%)

2 (1%)

1 (0.5%)

25 (12%)

5.

ที่จอดรถ

11 (5.3%)

70(33.7%)

22 (10.6%)

12 (5.8%)

93 (44.7%)

6.

ห้องนํ้า

30 (14.4%)

122 (58.7%)

12 (5.8%)

12 (5.8%)

32 (15.3%)

7.

อาหาร

35 (16.8%)

118 (56.7%)

26 (12.5%)

5 (2.4%)

24 (11.5%)

8.

การบริการ

81 (39%)

94 (45.2%)

6 (2.9%)

2 (1%)

25 (12%)

6 (2.9%)

6. ข้อเสนอแนะต่างๆ
		 อยากให้มีการจัดงานบ่อยๆ เพราะว่าจะได้ข้อเสนอแนะ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นที่ดีๆ และมีประโยชน์
		 ขอให้มีการตรวจสุขภาพ ควรจัดให้ผู้ที่เป็นธาลัสซีเมียอยู่เป็นกลุ่มเดียวกัน หรือยกให้อยู่จังหวัดเดียวกัน
จะได้ไม่แพร่ขยาย
		 ควรจัด Forum และกิจกรรมพิเศษสำ�หรับเด็กเล็กและให้ผู้ป่วยเป็นจิตอาสาในการจัดงานและบริการผู้เข้าร่วมประชุม
		 ห้องประชุมหนาวมาก
		 อาหารว่างอยากให้มีขนมปังไส้กรอกกับนม
		 ขอกระเป๋าเอกสารที่ใช้ได้นานกว่านี้
		 อยากให้มีการแสดงบนเวทีของแต่ละโรงพยาบาล
		ปัญหาที่พบในการจัดงาน
		 การลงทะเบียน ผู้เข้าร่วมงานมาก่อนโต๊ะลงทะเบียนจะตั้ง  ทำ�ให้เกิดความวุ่นวายและความสับสน
ฝากผู้อื่นลงทะเบียนจึงทำ�ให้ไม่ทราบว่าลงทะเบียนมาแล้วหรือไม่ บางรายลงทะเบียนทาง e-mail
ของคืนวันที่ 30 เมษายน 2559
		 ผู้ที่มารับบริการตรวจคัดกรอง ส่วนใหญ่เป็นผู้สนใจที่ไม่ใช่กลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้
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