
 
โครงการป้องกันการเกิดทารกกลุ่มอาการดาวน์ เขตสุขภาพที่ 7 

ปีงบประมาณ ๒๕๖๒  
 

 
 
 

 
กลุ่มพัฒนาอนามัยแม่และเด็ก ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น  

ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 



โครงการป้องกันการเกิดทารกกลุ่มอาการดาวน์ ปี 256๒ 
กลุ่มอาการดาวน์หรือดาวน์ซินโดรม (Down Syndrome) เป็นโรคทางพันธุกรรมที่เกิดจากความผิดปกติ

ทางโครโมโซมและพบบ่อยที่สุดในกลุ่มโรคที่ท าให้เกิดภาวะสติปัญญาบกพร่อง เด็กเหล่านี้จะมีโครโมโซม 47 แท่ง 
ซึ่งมากกว่าคนปกติที่มีโครโมโซมเพียง 46 แท่งต่อ 1 เซลล์ โดยสาเหตุที่พบมากที่สุดเกิดจากการมีโครโมโซม 
คู่ท่ี 21 เกินมา 1 แท่ง หรือเรียกว่า Trisomy 21 ในทางการแพทย์พบว่าการให้ก าเนิดเด็กท่ีเป็นกลุ่มอาการดาวน์
นั้นสามารถพบได้ในผู้หญิงทั่วไปทุกกลุ่มอายุ ไม่จ ากัดเชื้อชาติ สังคม และชนชั้น ลักษณะของเด็กที่เป็นกลุ่มอาการ
ดาวน์โดยทั่วไปจะมีความผิดปกติใน 3 ด้านหลักๆ ได้แก่ ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ และด้านสติปัญญา ส าหรับ
ประเทศไทยมีอุบัติการณ์ของการเกิดกลุ่มอาการดาวน์ในทารกแรกเกิดอยู่ระหว่าง 1 : 800 ถึง 1 : 1,000 ซ่ึง
อัตราการเกิดกลุ่มอาการดาวน์จะสัมพันธ์กับกลุ่มอายุที่เพ่ิมมากข้ึนของหญิงขณะตั้งครรภ์ โดยหญิงตั้งครรภ์ที่มี
อายุมากกว่า 35 ปีขึ้นไป มีความเสี่ยงสูงมากกว่าหญิงที่มีอายุน้อยกว่า และถ้าไม่มีระบบบริการตรวจกรอง
หญิงตั้งครรภ์จะพบเด็กท่ีเกิดมาเป็นกลุ่มอาการดาวน์ประมาณ 1,152 รายต่อปี ซึ่งเด็กกลุ่มนี้จะมีค่าใช้จ่ายที่
นอกเหนือจากการเลี้ยงดูแลปกติตั้งแต่แรกเกิดจนเสียชีวิตประมาณรายละ 2,500,000.- บาท (สองล้านห้าแสน
บาทถ้วน) โดยผู้ปกครองของเด็กต้องรับภาระค่าใช้จ่ายเหล่านี้นอกเหนือจากสวัสดิการที่รัฐบาลจ่ายให้ประมาณ
1,600,000.- บาท (หนึ่งล้านหกแสนบาทถ้วน) ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูลูกที่เป็นกลุ่มอาการดาวน์ตลอดช่วงอายุ 
(พิศพรรณ วีระยิ่งยง และคณะ, 2559)  

จากความส าคัญดังกล่าวข้างต้น กรมอนามัย ได้จัดท าโครงการป้องกันและควบคุมกลุ่มอาการดาวน์ 
ประเทศไทย ซึ่งด าเนินการใน 4ภาค มีพ้ืนที่ด าเนินการ ประกอบด้วย ภาคกลางที่จังหวัดนครสวรรค์   
ภาคเหนือที่จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดล าพูน ภาคใต้ที่จังหวัดสงขลา และภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่จังหวัด
ขอนแก่น  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาวางระบบบริการ การป้องกันและควบคุมกลุ่มอาการดาวน์ของหน่วย
บริการให้ได้มาตรฐานและมีคุณภาพ เพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ให้มีความรู้ 
ความสามารถและทักษะในการให้บริการด้านการให้การปรึกษาการตรวจคัดกรองและการตรวจวินิจฉัยทาง
ห้องปฏิบัติการ การดูแลรักษา ป้องกันและฟ้ืนฟูเด็กกลุ่มอาการดาวน์  และเพ่ือสร้างเครือข่ายการบริการด้าน
การตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ การให้การปรึกษาและการรักษาพยาบาลเด็กกลุ่มอาการดาวน์ และ
ผลักดันงานให้เป็นรูปธรรม ตามประกาศของส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง ประเภทและขอบเขต
ของบริการสาธารณสุข (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 7 เมษายน 2559 เรื่องการให้บริการตรวจคัดกรอง
กลุ่มอาการดาวน์ให้กับหญิงตั้งครรภ์ที่มีอายุ 35 ปี ขึ้นไป โดยการตรวจคัดกรองด้วยวิธี Quadruple test การ
ตรวจวินิจฉัยทารกในครรภ์ และยุติการตั้งครรภ์ตามแนวทางเวชปฏิบัติ 

ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น เป็นผู้ประสานงานและเริ่มจัดท าโครงการป้องกันและควบคุมกลุ่มอาการ
ดาวน์ จังหวัดขอนแก่น ในช่วงต้นเดือนตุลาคม 2558 พบว่าสถานการณ์ 3 ปีย้อนหลัง (ปีงบประมาณ 
2559-2561) จังหวัดขอนแก่นมีหญิงตั้งครรภ์ได้รับการตรวจคัดกรองกลุ่มอาการดาวน์ (Quadruple Test) 
ร้อยละ 43.16, 63.36 และ 72.73 พบผลเสี่ยงสูงต่อกลุ่มอาการดาวน์ร้อยละ 7.44, 6.83 และ 6.88 
เสี่ยงสูงต่อความผิดปกติอ่ืนๆ (Neural Tube Defects /Trisomy 18 /Trisomy 13) ร้อยละ 0.88, 0.81 
และ 1.01 เจาะน้ าคร่ าเมื่อพบเสี่ยงสูง ร้อยละ 85.78, 54.98 และ 71.18 ตรวจโครโมโซมพบทารกกลุ่ม
อาการดาวน์ ร้อยละ 3.43, 1.35 และ 4.50 พบความผิดปกติอ่ืนๆ ร้อยละ 0.79, 1.08 และ 1.73 และ
ยุติการตั้งครรภ์ร้อยละ 87.50, 66.67 และ 50.00 ตามล าดับ ดังนั้นเพื่อพัฒนาคุณภาพการด าเนินงานการ
ป้องกันการเกิดทารกกลุ่มอาการดาวน์ ในปี 2562 กรมอนามัยและหน่วยงานภาคีเครือข่ายจึงได้ร่วมกัน
พัฒนาหลักสูตรการให้การปรึกษาทางพันธุศาสตร์กลุ่มอาการดาวน์ โดยพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรจากการ
ด าเนินงานในพื้นที่น าร่อง 6 จังหวัดจะเป็นประโยชน์ในการส่งเสริมพัฒนาระบบบริการการให้การปรึกษาทาง



พันธุศาสตร์กลุ่มอาการดาวน์ แก่หญิงตั้งครรภ์ให้มีประสิทธิภาพและสามารถขยายบริการให้ครอบคลุม
โรงพยาบาลได้เพ่ิมข้ึน 

ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น กรมอนามัย จึงได้จัดท าโครงการป้องกันการเกิดทารกกลุ่มอาการดาวน์ 
ปี 256๒ ขึ้น เพื่อขยายและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชากรในพ้ืนที่เขตสุขภาพท่ี 7 ให้มีคุณภาพของ
ประเทศ โดยด าเนินการพัฒนาระบบการจัดบริการให้ได้มาตรฐาน และมีคุณภาพการเพิ่มศักยภาพบุคลากรทาง
การแพทย์และสาธารณสุขให้มีความรู้ ความสามารถในการให้การปรึกษา การตรวจคัดกรอง การตรวจวินิจฉัย 
รวมถึงการถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับเด็กกลุ่มอาการดาวน์ ให้กับหญิงตั้งครรภ์และประชาชนทั่วไป  
การด าเนินการดังกล่าวจะส่งผลให้จ านวนทารกท่ีคลอดมาเป็นกลุ่มอาการดาวน์มีจ านวนลดลง และสามารถลด
งบประมาณในการดูแลและรักษาเด็กกลุ่มอาการดาวน์  
 
วัตถุประสงค ์

1. เพ่ือพัฒนาระบบบริการ การป้องกันและควบคุมการเกิดทารกกลุ่มอาการดาวนข์องเขตสุขภาพท่ี 7 ให้ได้
มาตรฐานและมีคุณภาพ 

2. เพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขของเขตสุขภาพท่ี 7  ให้มีความรู้ความสามารถใน
การให้บริการให้ค าปรึกษาการตรวจคัดกรองและตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ การรักษา การป้องกันการ
เกิดทารกกลุม่อาการดาวน์ 

3. เพ่ือสร้างเครือข่ายการบริการด้านการตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ การให้ค าปรึกษาเด็กกลุ่มอาการ
ดาวน์ของเขตสุขภาพท่ี 7 

เป้าหมายและตัวชี้วัดความส าเร็จ:  
1 เป้าหมายโครงการ จ านวน หน่วยนับ 
- จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการป้องกัน ควบคุม การให้ค าปรึกษาทางพันธุศาสตร์และการ
บริหารจัดการเพื่อป้องกันการเกิดทารกกลุ่มอาการดาวน์ของเขตสุขภาพท่ี 7 

5 
 

ครั้ง/4 จังหวัด 

2 ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ   
เชิงปริมาณ: 
- จ านวนของผู้เข้าประชุมไม่น้อยกว่า 

 
๘๐ 

 
ร้อยละ 

เชิงคุณภาพ: 
- แนวทางการบริหารจัดการการป้องกันและควบคุมเด็กกลุ่มอาการดาวน์ของเขต
สุขภาพที่ 7 และของ 4 จังหวัด (จังหวัดกาฬสินธุ์ ขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด)
ในเขตสุขภาพท่ี 7 

 
๕ 

 
เรื่อง 

เชิงเวลา : - การด าเนินกิจกรรมในโครงการเป็นไปตามแผนระยะเวลาที่ก าหนด 100 ร้อยละ 

 
 
 
  



กิจกรรม/เป้าหมาย กิจกรรมและประมาณ (งบประมาณ) 

ล าดับ กิจกรรม เป้าหมาย 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

ประมาณการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
1 การประชุมเชิง

ปฏิบัติการป้องกันการ
เกิดทารกกลุ่มอาการ
ดาวน์ และการพัฒนา
ศักยภาพ ครู ข เพื่อให้
ค าปรึกษาป้องกันการ
เกิดทารกกลุ่มอาการ
ดาวน์  เขตสุขภาพท่ี 7 
ณ ห้องประชุมหน้า
เมือง โรงแรมเจริญธานี 
จังหวัดขอนแก่น 

- ผู้รับผิดชอบงานอนามัยแม่
และเด็ก ทั้ง 4 จังหวัด 
ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่สสจ.
ละ 2 คน รวม 8 คน 
พยาบาล ANC รพ.ศ/รพ.ท. 4 
จังหวัดๆ ละ 2 คน รวม 8 
คน รพ.ศรีนครินทร์ 2 คน 
รพ.สส.ศอ.7 ขก. 2 คน รพ.
แม่ข่าย 16 แห่งๆ ละ 2 คน 
รวม 32 คน รวมผู้เข้าร่วม
ประชุม  52 คน  

- ผู้จัดประชุมและวิทยากร 
จ านวน 16 คน  

(รวมทั้งหมด 68 คน)  

มิ.ย. ๖๒ 
 
 

 

- ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง 
- ค่าอาหารกลางวัน 
68 คน x 280บาท x 1 วัน 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
68 คน x 50 บาท x ๒มื้อ x 1 วัน  
- ค่าวิทยากรฝึกปฏิบัติ 
จ านวน 3 ชม. x 600บาท x 4 คน 
- ค่าพาหนะวิทยากร (เหมาจ่าย) 4 
คน x 500 บาท 
- ค่าเอกสารประกอบการประชุม 
และค่าวัสดุอุปกรณ์ 

503  
19,040 

 
6,800 

 
7,200 

 
2,000 

 
14,457 

รวมเป็นเงิน 50,000 
2 การประชุมเชิง

ปฏิบัติการพัฒนา
ศักยภาพภาคีเครือข่าย
อนามัยแม่และเด็ก เพื่อ
ป้องกันการเกิดทารก
กลุ่มอาการดาวน์ 
งบประมาณ 2562 
จังหวัดร้อยเอ็ด ณ ห้อง
เดือนเพ็ญ โรงแรมเพชร
รัชต์ การ์เด้น จังหวัด
ร้อยเอ็ด 

สูติแพทย์ กุมารแพทย์  
นักเทคนิคการแพทย/์พยาบาล
วิชาชีพ จากโรงพยาบาล,
ผู้รับผิดชอบงานอนามัยแม่และ
เด็ก จาก สสอ., ตัวแทน
พยาบาลวิชาชีพหรือผู้ปฏิบัติงาน
ในคลินิกฝากครรภ์ จาก รพ.สต. 
ทั้ง 20 อ าเภอ  จ านวน 140 
คน  
 

ก.ค.-ส.ค.62 - ค่าอาหารกลางวัน 
140 คน x 120บาท x 1 วัน 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
140 คน x 35 บาท x ๒มื้อ x 1 วัน  
- ค่าวิทยากรบรรยาย 
จ านวน 3 ชม. x 600บาท x 2 คน 
- ค่าเอกสารประกอบการประชุม  
140 ชุด x 10 บาท  

-  

14,000 
 

21,000 
 

3,600 
 

1,400 
 
 

รวมเป็นเงิน 40,000 
3 การประชุมเชิง

ปฏิบัติการพัฒนา
ศักยภาพภาคีเครือข่าย
อนามัยแม่และเด็ก  
เพื่อป้องกันการเกิด
ทารกกลุ่มอาการดาวน์ 
ปีงบประมาณ 2562 
จังหวัดกาฬสินธุ ์ณ 
ห้องประชุมบูรพา 
ส านักงานการศึกษา
นอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย 
จังหวัดกาฬสินธุ ์
 

สูติแพทย์ กุมารแพทย์  
นักเทคนิคการแพทย/์พยาบาล
วิชาชีพ จากโรงพยาบาล,
ผู้รับผิดชอบงานอนามัยแม่และ
เด็ก จาก สสอ., ตัวแทน
พยาบาลวิชาชีพหรือผู้ปฏิบัติงาน
ในคลินิกฝากครรภ์ จาก รพ.สต. 
ทั้ง 18 อ าเภอ  จ านวน 100 
คน  
 

ก.ค.-ส.ค.62 - ค่าอาหารกลางวัน 
100 คน x 70บาท x 2 วัน 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
100 คน x 25 บาท x ๒มื้อ x 2 วัน  
- ค่าวิทยากรบรรยาย 
จ านวน 5 ชม. x 600บาท x 1 คน 
x 2 วัน 

14,000 
 

10,000 
 

6,000 

รวมเป็นเงิน 30,000 



ล าดับ กิจกรรม เป้าหมาย 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

ประมาณการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
4 การประชุมเชิง

ปฏิบัติการพัฒนา
ศักยภาพภาคีเครือข่าย
อนามัยแม่และเด็ก เพื่อ
ป้องกันการเกิดทารก 
กลุ่มอาการดาวน์ 
จังหวัดมหาสารคาม ณ 
ห้องประชุมเพทายและ
ห้องประชุมมรกต 
ส านักงานสาธารณสุข
จังหวัดมหาสารคาม 

สูติแพทย์ กุมารแพทย์  
นักเทคนิคการแพทย/์พยาบาล
วิชาชีพ จากโรงพยาบาล ,
ผู้รับผิดชอบงานอนามัยแม่และ
เด็ก จาก สสอ., ตัวแทน
พยาบาลวิชาชีพหรือผู้ปฏิบัติงาน
ในคลินิกฝากครรภ์ จาก รพ.สต. 
ทั้ง 13 อ าเภอ จ านวน 60 คน  
 

ก.ค.-ส.ค.62 - ค่าอาหารกลางวัน 
60 คน x 80 บาท x 1 วัน 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
60 คน x 30บาท x ๒ มื้อ x 1 วัน  
- ค่าวิทยากรฝึกปฏิบัติ 
จ านวน 6 ชม. x 600บาท x 2 คน 
x 1 วัน 
- ค่าเอกสารประกอบการประชุม  
- ค่าวัสดุอุปกรณ ์

4,800 
 

3,600 
 

7,200 
 
 

2,000 
12,400 

รวมเป็นเงิน 30,000 
5 การประชุมเชิง

ปฏิบัติการพัฒนา
ศักยภาพภาคีเครือข่าย
อนามัยแม่และเด็ก เพื่อ
ป้องกันการเกิดทารก 
กลุ่มอาการดาวน์ 
จังหวัดขอนแก่น ณ 
โรงแรมเจริญธานี 
จังหวัดขอนแก่น 

สูติแพทย์ กุมารแพทย์  
นักเทคนิคการแพทย/์พยาบาล
วิชาชีพ จากโรงพยาบาล ,
ผู้รับผิดชอบงานอนามัยแม่และ
เด็ก จาก สสอ., ตัวแทน
พยาบาลวิชาชีพหรือผู้ปฏิบัติงาน
ในคลินิกฝากครรภ์ จาก รพ.สต. 
ทั้ง 13 อ าเภอ จ านวน 90 คน  
 

ก.ค.-ส.ค.62 - ค่าอาหารกลางวัน 
90 คน x 250 บาท x 1 วัน 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
90 คน x 50บาท x ๒ มื้อ x 1 วัน  
- ค่าวิทยากรบรรยาย 
จ านวน 2 ชม. x 600บาท x 1 คน 
x 1 วัน 
- ค่าวิทยากรฝึกปฏิบัติ 
จ านวน 4 ชม. x 600บาท x 5 คน 
x 1 วัน 
- ค่าเอกสารและวัสดปุระกอบการ
ประชุม  

22,500 
 

9,000 
 

1,200 
 
 

12,000 
 
 

5,300 
 

รวมเป็นเงิน 50,000 
รวมเป็นเงินทั้งหมด 200,000 

 
กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมด าเนินการ:  สูติแพทย์ กุมารแพทย์ นักเทคนิคการแพทย/์พยาบาลวิชาชีพ จาก
โรงพยาบาล ,ผู้รับผิดชอบงานอนามัยแม่และเด็ก จาก สสอ., ตัวแทนพยาบาลวิชาชีพหรือผู้ปฏิบัติงานในคลินิก
ฝากครรภ์ จาก รพ.สต. ของเขตสุขภาพท่ี 7 (4 จังหวัด  คือจังหวัดกาฬสินธุ์ ขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด) 
 
ระยะเวลาด าเนินการ: มิถุนายน- สิงหาคม 256๒ 
 
พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ด าเนินโครงการ  : 4 จังหวัดในเขตสุขภาพท่ี 7 คือจังหวัดกาฬสินธุ์ ขอนแก่น 
มหาสารคาม ร้อยเอ็ด 
 
 
 
 
  



การด าเนินการและการได้รับงบประมาณในแต่ละจังหวัด 
รายการ จังหวัด รวม 

 ขอนแก่น  
(ศอ.7 ขก.)  

ร้อยเอ็ด กาฬสินธุ ์ มหาสารคาม ขอนแก่น 

 14 มิ.ย. 62 8 ก.ค. 62 8 ก.ค. 62 9 ก.ค. 62 26 ก.ค. 62 5 วัน 
จ านวนผู้เข้ารับการประชุม 68 คน ๑4๐ คน ๑00 คน 6๐ คน 9๐ คน 458 คน 
- ค่าอาหารกลางวัน  19,040 14,000 14,000 4,800 22,500 74,34๐ 
- ค่าอาหารว่าง/เครื่องดื่ม 6,800 ๒1,๐๐๐ 10,๐๐๐ 3,600 9,๐๐๐ 50,4๐๐ 
- ค่าวิทยากร บรรยาย  - 3,600 ๖,๐๐๐ - 1,2๐๐ 10,8๐๐ 
- ค่าวิทยากร ฝึกปฏิบัติ  7,200 - - 7,200 12,0๐๐ 26,400 
- ค่าเอกสาร วัสดุอุปกรณ์ประกอบการประชุม 14,457 1,400 - 14,400 5,300 35,557 
- ค่าน้ ามันเชื้อเพลิงและค่าพาหนะการเดินทาง 2,503 - - - - 2,503 

รวม 50,000 40,000 30,000 30,000 50,000 ๒00,๐๐๐ 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๒00,๐๐๐.- บาท (สองแสนบาทถ้วน) 
 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : 

1. ระบบบริการในการป้องกันการเกิดทารกกลุ่มอาการดาวน์ของหน่วยบริการที่เป็นมาตรฐาน  
2. บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข มีความรู้ ความสามารถในการให้บริการให้ค าปรึกษา  

การตรวจกรองและตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ 
 ๓. เครือข่ายการบริการด้านการตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ การให้ค าปรึกษาเด็กกลุ่มอาการดาวน์ 
     ของเขตสุขภาพท่ี 7  
 
งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินการโครงการทั้งหมดตามนี้ 

รายการ จังหวัด รวม 
 ขอนแก่น  

(ศอ.7 ขก.)  
ร้อยเอ็ด กาฬสินธุ ์ มหาสารคาม ขอนแก่น 

 14 มิ.ย. 62 8 ก.ค. 62 8 ก.ค. 62 9 ก.ค. 62 26 ก.ค. 62 5 วัน 
จ านวนผู้เข้ารับการประชุม 84 คน ๑4๐ คน 200 คน 120 คน 15๐ คน 694 
- ค่าอาหารกลางวัน  19,040 14,000 14,000 4,800 22,500 74,34๐ 
- ค่าอาหารว่าง/เครื่องดื่ม 6,800 ๒1,๐๐๐ 10,๐๐๐ 3,600 9,๐๐๐ 50,4๐๐ 
- ค่าวิทยากร บรรยาย  - 3,600 ๖,๐๐๐ - 1,2๐๐ 10,8๐๐ 
- ค่าวิทยากร ฝึกปฏิบัติ  7,200 - - 7,200 12,0๐๐ 26,400 
- ค่าเอกสาร วัสดุอุปกรณ์ประกอบการประชุม 14,457 1,400 - 14,400 5,300 35,557 
- ค่าน้ ามันเชื้อเพลิงและค่าพาหนะการเดินทาง 2,503 - - - - 2,503 

รวม 50,000 40,000 30,000 30,000 50,000 ๒00,๐๐๐ 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๒00,๐๐๐.- บาท (สองแสนบาทถ้วน) 
 
 
  



การประชุมเชิงปฏิบัติการป้องกันการเกิดทารกกลุ่มอาการดาวน์ และการพัฒนาศักยภาพ ครู ข เพ่ือใหค้ าปรึกษา
ป้องกันการเกิดทารกกลุ่มอาการดาวน์ เขตสุขภาพที่ 7  

วันที่ 14 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมหน้าเมือง โรงแรมเจริญธานี จังหวัดขอนแก่น 
 

วัตถุประสงค์  
 เพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้รับผิดชอบงานระดับจังหวัดและแม่ข่าย (ครู ข) ให้มีทักษะและความรู้
ในการถ่ายทอดองค์ความรู้ตามหลักสูตรไปยังผู้รับผิดชอบระดับลูกข่ายให้สามารถจัดบริการปรึกษาแก่  
หญิงตั้งครรภ์เพ่ือป้องกันการเกิดทารกกลุ่มอาการดาวน์ครอบคลุมพ้ืนที่บริการ   
สรุปสาระส าคัญ 
 กลุ่มพัฒนาอนามัยแม่และเด็ก ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น การประชุมเชิงปฏิบัติการป้องกันการเกิด
ทารกกลุ่มอาการดาวน์ และการพัฒนาศักยภาพ ครู ข เพ่ือให้ค าปรึกษาป้องกันการเกิดทารกกลุ่มอาการ  
เปิดประชุมโดยนางพงศ์สุรางค์  เสนีวงศ์ ณ อยุธยา รองผู้อ านวยการศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น (ด้านบริหาร) 
กล่าวรายงานโดยนางธิโสภิญ ทองไทย รักษาการหัวหน้ากลุ่มพัฒนาอนามัยแม่และเด็ก โดยมี นางสาวปวีณา 
บุดดานาง นางรัญจวน เครือวรรณ นางมิ่งขวัญ ถนัดค้า นางเพ็ญ จิระชีวะนันท์ และนางสาววิไลลักษณ์                
ปิยะวัฒนพงศ์ ร่วมเป็นวิทยากรครู ก ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยบุคลากรจากส านักงานสาธารณสุขจังหวัด 
โรงพยาบาลระดับจังหวัด และโรงพยาบาลระดับแม่ข่าย ทั้ง 4 จังหวัด จ านวนทั้งหมด 60 คน  
 สรุปเนื้อหาในการประชุม ดังนี้  
ช่วงเช้า  : สถานการณ์และแนวทางการด าเนินงานการป้องกันการเกิดทารกกลุ่มอาการดาวน์  
 โดย นางธิโสภิญ ทองไทย รักษาการกลุ่มพัฒนาอนามัยแม่และเด็ก 
   : แนวทางการการให้ค าปรึกษาทางพันธุศาสตร์กลุ่มอาการดาวน์  โดย นางสาวธนิศรา นามบุญเรือง 
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ   
ช่วงบ่าย  : แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติการป้องกันการเกิดทารกกลุ่มอาการดาวน์ และการให้ค าปรึกษาป้องกัน  
การเกิดทารกกลุ่มอาการดาวน์ระดับจังหวัด 
 กลุ่มที่ 1  จังหวัดขอนแก่น โดย  นางสาวปวีณา บุดดานาง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ โรงพยาบาล
ขอนแก่น และนางสาววิไลลักษณ์ ปิยะวัฒนพงศ์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น 
 กลุ่มที่ 2  จังหวัดร้อยเอ็ด  โดย นางรัญจวน เครือวรรณ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ โรงพยาบาล
โพนทอง 
 กลุ่มที่ 3 จังหวัดมหาสารคาม   โดย นางมิ่งขวัญ ถนัดค้า พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ  โรงพยาบาล
พยัคฆภูมิพิสัย และนางสาวกัญญาภัทร ค าโสม  พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น 
 กลุ่มที่ 4 จังหวัดกาฬสินธุ์    โดย นางเพ็ญ จิระชีวะนันท์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ โรงพยาบาล
กาฬสินธุ์ 
ผลประเมินความพึงพอใจ :  มากที่สุด ร้อยละ 54.9 มาก ร้อยละ 45.1  



 
 
 
 

  



การประชุมเชิงปฏิบัติการป้องกันการเกิดทารกกลุ่มอาการดาวน์ และการพัฒนาศักยภาพ ครู ข  
เพื่อให้ค าปรึกษาป้องกันการเกิดทารกกลุ่มอาการดาวน์ จังหวัดกาฬสินธุ์  

วันที่ 8 กรกฎาคม 2562  
ณ ห้องประชุมบูรพา ส านักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดกาฬสินธุ์  

 
วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือพัฒนาระบบบริการป้องกันการเกิดทารกกลุ่มอาการดาวน์ ของหน่วยบริการให้ได้มาตรฐาน
และมีคุณภาพ 
 2.2 เพ่ือเพ่ิมศักยภาพบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ให้มีความรู้ความสามารถในการ
ให้บริการให้ค าปรึกษา การตรวจคัดกรองและตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ การรักษา การป้องกัน  
การเกิดทารกกลุ่มอาการดาวน์ 
 2.3 เพ่ือเพ่ิมการเข้าถึงบริการป้องกันการเกิดทารกกลุ่มอาการดาวน์ในหญิงตั้งครรภ์ 
แนวทางการด าเนินงานคัดกรองดาวน์ซินโดรม ในหญิงตั้งครรภ์ (หญิงไทยทุกสิทธิ์) อายุ 35 ปีขึ้นไป ทุกครรภ์ทุก
รายในไตรมาสที่ 2 (อายุครรภ์ 14-18 สัปดาห์) ให้ค้นหาหญิงตั้งครรภ์ในพ้ืนที่ ที่มีอายุ > 35 ปี ให้มาฝาก
ครรภ์โดยเร็ว โดยวิธีการ Counseling เจาะ Lab Quadruple test  

- การเจาะ Lab Quadruple test ในโรงพยาบาลที่เป็นโรงพยาบาลแม่ข่ายหรือโรงพยาบาลที่มีสูติแพทย์  
ได้แก่ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์,โรงพยาบาลสมเด็จ,โรงพยาบาลยางตลาด  และโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช  
กุฉินารายณ์ สามารถด าเนินการตรวจเลือดคัดกรองดาวน์ซินโดรมในหญิงตั้งครรภ์อายุ 35 ปีขึ้นไปเพียง  
๓ แห่ง คือ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์,โรงพยาบาลสมเด็จ และโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกุฉินารายณ์ ส่วน
โรงพยาบาลอื่นๆส่งต่อหญิงตั้งครรภ์ อายุ 35 ปีขึ้นไป ไปยังโรงพยาบาลแม่ข่าย (NODE) ดังนี้ โรงพยาบาล
กมลาไสย/โรงพยาบาลสหัสขันธ์/โรงพยาบาลหนองกุงศรี/โรงพยาบาลห้วยเม็ก/โรงพยาบาลท่าคันโท/
โรงพยาบาลห้วยผึ้ง/โรงพยาบาลร่องค า/โรงพยาบาลค าม่วง/โรงพยาบาลนามน/โรงพยาบาลเขาวง/
โรงพยาบาลดอนจาน/โรงพยาบาลสามชัย/โรงพยาบาลนาคู และโรงพยาบาลฆ้องชัย ถ้าผล Low risk ให้ ANC 
ปกติ แล้วตามผลลัพธ์เมื่อคลอดหากผล High risk ให้โรงพยาบาลแม่ข่ายทั้ง ๓ แห่ง Counselingเพ่ือส่งเจาะ
น้ าคร่ าที่โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ถ้าปฏิเสธการเจาะน้ าคร่ า ให้ ANC ปกติ แล้วตามผลลัพธ์เมื่อคลอด  

- การเจาะน้ าคร่ าส่งเจาะที่โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ แล้วส่งตรวจวิเคราะห์ที่โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น  
ถ้าผลปกติ ให้ ANC ปกติ แล้วตามผลลัพธ์เมื่อคลอดถ้าผล Down syndrome ให้ Counselingfor 
Termination ที่โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ หากปฏิเสธการ Terminationให้ ANC ปกติ แล้วตามผลลัพธ์เมื่อคลอด 

- การ Termination ส่งต่อโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ 
- การติดตามผลลัพธ์การคลอดรพช.ส่งคืนข้อมูลหญิงตั้งครรภ์ที่ได้รับการเจาะคัดกรองดาวน์ซินโดรม  

ให้รพ.สต.เพ่ือติดตามเยี่ยมบ้าน รวมทั้งส่งเสริมพัฒนาการของเด็ก 
- การบันทึกข้อมูลโครงการป้องกันและควบคุมกลุ่มอาการดาวน์จังหวัดกาฬสินธุ์ ให้ตัดข้อมูลทุกวันที่ 30  
ของเดือนและบันทึกข้อมูลภายใน วันที่ 10 ของเดือนถัดไป  



 
 

  



การประชุมเชิงปฏิบัติการป้องกันการเกิดทารกกลุ่มอาการดาวน์ และการพัฒนาศักยภาพ ครู ข  
เพื่อให้ค าปรึกษาป้องกันการเกิดทารกกลุ่มอาการดาวน์ จังหวัดร้อยเอ็ด 

วันที่ 8 กรกฎาคม 2562  
ณ ห้องเดือนเพ็ญ โรงแรมเพชรรัชต์ การ์เด้น จังหวัดร้อยเอ็ด 

วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือพัฒนาระบบบริการป้องกันการเกิดทารกกลุ่มอาการดาวน์ ของหน่วยบริการให้ได้มาตรฐาน
และมีคุณภาพ 
 2.2 เพ่ือเพ่ิมศักยภาพบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ให้มีความรู้ความสามารถในการ
ให้บริการให้ค าปรึกษา การตรวจคัดกรองและตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ การรักษา การป้องกันการเกิด
ทารกกลุ่มอาการดาวน์ 
 2.3 เพ่ือเพ่ิมการเข้าถึงบริการป้องกันการเกิดทารกกลุ่มอาการดาวน์ในหญิงตั้งครรภ์  
 ช่วงเช้า  การบรรยาย หัวข้อแนวทางการด าเนินงานการคัดกรองและการให้ค าปรึกษาทางพันธุศาสตร์
การเกิดทารกกลุ่มอาการดาวน์ ให้ความรู้เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน รวมถึงประสบการณ์  การท างาน และร่วม
กิจกรรมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ตลอดจนซักถามปัญหาต่าง ๆ  
  แลกเปลี่ยนและสรุปแนวทางการด าเนินงานในภาพรวมของจังหวัด 
 ช่วงบ่าย การบรรยาย หัวข้อ อดีต ปัจจุบัน และอนาคตการคัดกรองกลุ่มอาการดาวน์  
โดย รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ถวัลย์วงค์ รัตนสิริ อาจารย์พิเศษภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา  
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยการน าเสนอองค์ความรู้ และซักซักถามตอบปัญหา  
  การบรรยาย หัวข้อ แนวทางการส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ และข้อเสนอแนะปัญหา
อุปสรรค โดย นายประจวบ ชัยมณี นักเทคนิคการแพทย์ช านาญการ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ จังหวัดขอนแก่น   
   
ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 

1. การถ่ายทอดนโยบายให้ครอบคลุมทุกสถานบริการ 
2. รณรงค์ค้นหากลุ่มเป้าหมายในพื้นที่เพ่ือการเข้าถึงบริการเร็ว  
3. การพัฒนาศักยภาพบุคลากรในระดับ รพ.สต. เพ่ือพัฒนาคุณภาพการบริการ 
4. การจัดท า Flow ในภาพรวมจังหวัด เพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายการด าเนินงานของสถานบริการ  

ทุกระดับให้ชัดเจน 
     ๕.  สร้างองค์ความรู้ให้อสม. เพ่ือการค้นหาและเพ่ือการเข้าถึงบริการเร็ว 



 
 
 
 
 
 



 
การประชุมเชิงปฏิบัติการป้องกันการเกิดทารกกลุ่มอาการดาวน์ และการพัฒนาศักยภาพ ครู ข  

เพื่อให้ค าปรึกษาป้องกันการเกิดทารกกลุ่มอาการดาวน์ จังหวัดมหาสารคาม 
วันที่ 9 กรกฎาคม 2562  

ณ ห้องประชุมเพทายและห้องประชุมมรกต ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม  

การอบรม/ประชุมฯ 

 บรรยาย สถานการณ์และการรายงานข้อมูลการป้องกันการเกิดทารกกลุ่มอาการดาวน์  โดยนางสราญ
จิต อินศร นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  สสจ.มหาสารคาม 

บรรยายความรู้เกี่ยวกับกลุ่มอาการดาวน์และการให้การปรึกษาทางพันธุศาสตร์ 
 โดยนพ.ไพโรจน์   ศิตศิรัตน์ นายแพทย์ช านาญการพิเศษรพ.มหาสารคาม 

แบ่งกลุ่มย่อย 4 กลุ่ม การด าเนินงานป้องกันการเกิดทารกกลุ่มอาการดาวน์  และน าเสนอผลการ
ด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค ของแต่ละ NODE โดยนพ.ไพโรจน์  ศิตศิรัตน์ นายแพทย์ช านาญการพิเศษ  
รพ.มหาสารคาม นางนิตยา อามาตยบัณฑิต พยาบาลวิชาชีพช านาญการ รพ.มหาสารคาม นางสุภาพ สมจร 
พยาบาลวิชาชีพช านาญการ รพ.บรบือ นางสราญจิต อินศร นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  
สสจ.มหาสารคาม นางมิ่งขวัญ ถนัดค้า พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ รพ.พยัคฆภูมิพิสัย  นางสาวยศสยา อ่อนค า 
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ สสจ.มหาสารคาม นางพรทิพย์เสริมสาย พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  
รพ.โกสุมพิสัย และนางทิพย์ธิดา พันโยศรี นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ สสจ.มหาสารคาม 

3. แนวทางการด าเนินงานจังหวัด 
แนวทางการด าเนินงานคัดกรองดาวน์ซินโดรม ในหญิงตั้งครรภ์(หญิงไทยทุกสิทธิ์) อายุ 35 ปีขึ้นไป  

ทุกครรภ์ทุกรายในไตรมาสที่ 2 (อายุครรภ์ 14-18 สัปดาห์) ให้ค้นหาหญิงตั้งครรภ์ในพ้ืนที่ ที่มีอายุ > 35 ปี 
ให้มาฝากครรภ์โดยเร็ว โดยวิธีการ Counseling เจาะ Lab Quadruple test  
 - การเจาะ Lab Quadruple testในโรงพยาบาลที่เป็นโรงพยาบาลแม่ข่ายหรือโรงพยาบาลทีมี่ 
สูติแพทย์ ได้แก่ โรงพยาบาลมหาสารคาม ,โรงพยาบาลบรบือ ,โรงพยาบาลพยัคฆภูมิพิสัย , โรงพยาบาลโกสุม
พิสัย และโรงพยาบาลวาปีปทุมสามารถด าเนินการตรวจเลือดคัดกรองดาวน์ซินโดรม ในหญิงตั้งครรภ์อายุ 35 
ปี ขึ้นไป ส่วนโรงพยาบาลอื่นๆให้ส่งต่อหญิงตั้งครรภ์ อายุ 35 ปีขึ้นไป ไปยังโรงพยาบาลแม่ข่าย (NODE) ดังนี้ 
 โรงพยาบาลแกด า /โรงพยาบาลกันทรวิชัย ส่งต่อโรงพยาบาลมหาสารคาม , โรงพยาบาลกุดรัง /
โรงพยาบาลนาเชือก ส่งต่อโรงพยาบาลบรบือ , โรงพยาบาลยางสีสุราช /โรงพยาบาลนาดูน ส่งต่อโรงพยาบาล
พยัคฆภูมิพิสัย,โรงพยาบาลเชียงยืน /โรงพยาบาลชื่นชม ส่งต่อ โรงพยาบาลโกสุมพิสัย ถ้าผล Low risk ให้ ANC 
ปกติ แล้วตามผลลัพธ์เมื่อคลอดหากผล High risk ให้โรงพยาบาลแม่ข่าย Counselingเพ่ือส่งเจาะน้ าคร่ าที่
โรงพยาบาลมหาสารคาม ถ้าปฏิเสธการเจาะน้ าคร่ า ให้ ANC ปกติ แล้วตามผลลัพธ์เมื่อคลอด  

- การเจาะน้ าคร่ าส่งเจาะที่โรงพยาบาลมหาสารคาม แล้วส่งตรวจวิเคราะห์ที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์ 
ถ้าผลปกติ ให้ ANC ปกติ แล้วตามผลลัพธ์เมื่อคลอดถ้าผล Down syndrome ให้ Counselingfor 
Terminationที่โรงพยาบาลมหาสารคาม หากปฏิเสธ การ Terminationให้ ANC ปกติ แล้วตามผลลัพธ์เมื่อ
คลอด 

- การ Terminationส่งต่อโรงพยาบาลมหาสารคาม 
- การติดตามผลลัพธ์การคลอดรพช.ส่งคืนข้อมูลหญิงตั้งครรภ์ที่ได้รับการเจาะคัดกรองดาวน์ซินโดรม 

ให้ รพ.สต.เพ่ือติดตามเยี่ยมบ้าน รวมทั้งส่งเสริมพัฒนาการของเด็ก 



- การบันทึกข้อมูลโครงการป้องกันและควบคุมกลุ่มอาการดาวน์จังหวัดมหาสารคาม ให้ตัดข้อมูลทุก       
วันที่ 30 ของเดือนและบันทึกข้อมูลภายใน วันที่ 10 ของเดือนถัดไป 

4.คะแนนทดสอบก่อน-หลัง 
 - คะแนนทดสอบความรู้เกี่ยวกับกลุ่มอาการดาวน์และการให้ค าปรึกษาทางพันธุศาสตร์ก่อนการอบรม 
พบว่า ส่วนใหญ่มีความรู้ระดับปานกลาง จ านวน 73 คิดเป็นร้อยละ 60.83 รองลงมาคือมีความรู้ระดับดี 
จ านวน 47 คน คิดเป็นร้อยละ 39.17 
 - คะแนนทดสอบความรู้เกี่ยวกับกลุ่มอาการดาวน์และการให้ค าปรึกษาทางพันธุศาสตร์หลังการอบรม 
พบว่า ส่วนใหญ่มีความรู้ระดับดี จ านวน 112 คน คิดเป็นร้อยละ 93.33 รองลงมาคือมีความรู้ระดับปาน
กลาง จ านวน      8 คน คิดเป็นร้อยละ 6.67 
5.ระดับความพึงพอใจ 
 ระดับความพึงพอใจ ในการเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายอนามัยแม่และ
เด็กเพ่ือป้องกันการเกิดทารกกลุ่มอาการดาวน์ จังหวัดมหาสารคามพบว่า ส่วนใหญ่มีระดับความพึงพอใจ 
ระดับมากท่ีสุด จ านวน 86 คน คิดเป็นร้อยละ 71.67 รองลงมาคือ มีระดับความพึงพอใจมาก จ านวน 34 
คน คิดเป็นร้อยละ 28.33 

6.ปัญหาและอุปสรรค 
 - หญิงตั้งครรภ์ มา ANC ช้า(อายุครรภ์เกิน 18 สัปดาห์) 
 - หญิงตั้งครรภ์ไม่มาตามนัด /ไม่มาพบแพทย์อีกเลย 
 - ผลตรวจ Quadruple testออกช้า(มากกว่า 2 สัปดาห์) 
 - ส่งตัวอย่างเลือดไกล  
 - ค่าตอบแทนในการเจาะเลือดน้อย (การเจาะและส่งตัวอย่างเลือดตรวจวิเคราะห์น้อย)  

7.ความต้องการในการสนับสนุนการด าเนินงาน  
 - สื่อให้ค าปรึกษา วิดิทัศน์ เรื่องการคัดกรองดาวน์ซินโดรม 
 - ภาพพลิกการให้ค าปรึกษา เรื่องการคัดกรองดาวน์ซินโดรม  

 



 
 



การประชุมเชิงปฏิบัติการป้องกันการเกิดทารกกลุ่มอาการดาวน์ และการพัฒนาศักยภาพ ครู ข  
เพื่อให้ค าปรึกษาป้องกันการเกิดทารกกลุ่มอาการดาวน์ จังหวัดขอนแก่น 

วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรมเจริญธานี จังหวัดขอนแก่น 
พิธีเปิดประชุมและมอบนโยบายการด าเนินงานโครงการดาวน์โดยนางจันทนา ศรีจารนัย หัวหน้ากลุ่ม

งานส่งเสริมสุขภาพจังหวัดขอนแก่น โดยมีผู้เข้าประชุมจ านวน ๑50 คนประกอบด้วยสูติแพทย์ กุมารแพทย์ 
แพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ จากรพศ. รพท. รพสต. และนักวิชาการ ทบทวนการด าเนินงานเพื่อ
ต่อยอดการปฏิบัติการป้องกันและควบคุมกลุ่มอาการดาวน์ ดังภาพต่อไปนี้   

 

 

  

 
 

 

 



 
๑. แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการการป้องกันและควบคุมกลุ่มอาการดาวน์ เขตสุขภาพที่ ๗ 

ปีงบประมาณ 2562 

 

 
 

 
 
 
 



 
๒. แนวทางการด าเนินงานโครงการดาวน์ของระดับเขตและระดับจังหวัด 4 จังหวัด 

 

 



 

 



 

 
 
 
 



๓. แนวทางการเก็บสิ่งส่งตรวจและการรับสิ่งส่งตรวจของเขตสุขภาพที่ 7 

 

 
  



 
 

 



3. ค าสั่งการแนวทางการด าเนินงานและก ากับติดตามการป้องกันและควบคุมกลุ่มอาการดาวน์ 
เขตสุขภาพที่ ๗ 

 



 
 
 
 
 
 
 
 



คณะกรรมการป้องกันและควบคุมกลุ่มอาการดาวน์ เขตสุขภาพที่ 7 
 

 
 

ครู ก. เรื่องการให้ค าปรึกษาเด็กกลุ่มอาการดาวน์ของเขตสุขภาพที่ 7 
 

 
ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น ร้อยเอ็ด ขอนแก่น กาฬสินธุ์   มหาสารคาม 

 
1. นางสาวธนิศรา นามบุญเรือง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น 
2. นางสาวกัญญาภัทร ค าโสม   พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น 
3. นางรัญจวน เครือวรรณ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ โรงพยาบาลโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด 
4. นางสาวปวีณา บุดดานาง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ โรงพยาบาลขอนแก่น  จังหวัดขอนแก่น 
5. นางเพ็ญ จิระชีวะนันท์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 
6. นางมิ่งขวัญ ถนัดค้า พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ โรงพยาบาลพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 

 



จ านวนสูติแพทย์ และพยาบาล ANC เขตสุขภาพที่ 7 

 
 

ช่องทางการติดต่อสื่อสาร 

  

  



ช่องทางการติดต่อสื่อสาร (ต่อ) 

 
 

  

  
 
 
 

สรุปโครงการ :  นางสาวธนิศรา นามบุญเรือง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 
กลุ่มพัฒนาอนามัยแม่และเด็ก ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น 

E-mail : MCH07KK@gmail.com 
โทรศัพท์ 066-1644144 


