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ใบสมัครเพ่ือเสนอบทความในงานการประชุม 
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ประเภทการสมัค   TQM-Best Practices   
ประเภทองคกร หนวยงานทางดานสาธารณสุข 
ช่ือเรื่องนําเสนอ การสรางเครือขายคัดกรองโรคหัวใจพิการแตกําเนิดชนิดรุนแรงดวยนวัตกรรมการแปรผลท่ีแมนยํา 
ในโรงพยาบาลศูนยท่ัวประเทศ  
เปน “วิธีปฏิบัติท่ีเปนแบบอยางท่ีดีเย่ียม” ของกระบวนการ ในหมวด 6. การจัดการกระบวนการ  
ช่ือหนวยงาน สถาบันสุขภาพเด็กแหงชาติมหาราชินี  
ท่ีอยู 420/8 ถนนราชวิถี แขวงทุงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ10400  
โทรศัพท 1415 โทรสาร 023548319  เว็บไซต www.childrenhospital.go.th 
ชื่อผูเขียน (ผูนําเสนอ)  

1. นายแพทยธนะรัตน  ลยางกูร  ตําแหนง  นายแพทยทรงคุณวุฒิ 
2. นายสมพัน   กลั่นดีมา    ตําแหนง นักรังสีการแพทยชํานาญการพิเศษ  

(โทรศัพท 1415 ตอ 3330, 3331   มือถือ 087-510-3271    อีเมล somphan3330@hotmail.co.th) 
3. นางสาวแพรวดาว    พันธุรัตน ตําแหนง   พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 

สรุปจุดท่ีเปน “วิธีปฏิบัติท่ีเปนแบบอยางท่ีดีเย่ียม” (อยางนอย 1 ขอ)  

1)  เสริมสรางเครือขายใหการคัดกรองโรคหัวใจพิการแตกําเนิดท่ีรุนแรงครอบคลุมโรงพยาบาลศูนยท่ัวประเทศ 
2)  พัฒนานวัตกรรมการแปรผลท่ีแมนยําลดความผิดพลาดในการคัดกรอง 

ประสิทธิผล (ตองวัดคาไดอยางนอย 1 ขอ)  
       1)  การขยายเครือขาย 100 % (ครบ 13 เขตบริการ) 

       2)  นําสงอุปกรณการแปลผลการคัดกรอง 100% 

       3)  ตนทุนการผลิตลดลงไดตามเปาหมาย 

       4)  อัตราการคัดกรองเปนไปตามปาหมาย (ไมตํ่ากวา 20%) 

 

การอนุญาตใหมูลนิธิฯ จัดใหผูสนใจเขาเยี่ยมชม “Best-Practices” ขององคกรผูสมัครนี้ได    ☑ อนุญาต   

การอนุญาตใหมูลนิธิฯ บันทึกวีดีโอผลงานระหวางท่ีนําเสนอในวันการจัดงานขององคกรผูสมัครนี้ได   ☑ อนุญาต  
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บทคัดยอ 

 
ช่ือเรื่อง : การสรางเครือขายคัดกรองโรคหัวใจพิการแตกําเนิดชนดิรุนแรงเพ่ือลดการเสียชีวิตในทารกแรกเกิด 
ประวัติและความเปนมาโดยยอ : 
  ในโรคหัวใจพิการแตกําเนิดท่ีรุนแรงสวนใหญจะไมพบปญหาในขณะท่ีอยูในครรภมารดา หรือหลังจากท่ี
คลอดใหมๆเนื่องจากยังมีเสนเลือดสวนเกิน (patent ductus arteriosus) ท่ียังไมปด แพทยจึงอนุญาตใหมารดานํา
บุตรกลับบาน แตเม่ือกลับถึงบานและหลังจากเสนเลือดสวนเกินดังกลาวเริ่มปดตัวลงทารกจะมีอาการรุนแรงจนอาจ
ไมสามารถมีชีวิตอยูไดหากไมไดการรักษาอยางทันทวงที  พบวามีเด็กท่ีเสียชีวิตท่ีกอนท่ีจะไดรับการวินิจฉัยวาเปน
โรคหัวใจดวยอุบัติการณอยูประมาณ 1-1.7 ราย ตอเด็กเกิดมีชีพ 1,000 ราย การคนหาโรคหัวใจชนิดรุนแรงท่ียังไม
แสดงอาการจึงมีความสําคัญ เนื่องจากเด็กยังไมมีการวินิจฉัยและอยูในภาวะวิกฤต ซ่ึงปจจุบันมีเทคโนโลยีทาง
การแพทยท่ีจะชวยคนหาความผิดปกติของโรคหัวใจพิการแตกําเนิดท่ีรุนแรงกอนท่ีผูปวยจะ มีอาการคือ pulse 
oximeter เปนเครื่องมือท่ีใชในการตรวจวัดคาความอ่ิมตัวของออกซิเจนในกระแสเลือดทางผิวหนัง ท่ีสามารถตรวจ
คนหาโรคหัวใจไดตั้งแตในระยะแรก ทําใหสามารถเตรียมการลวงหนาเชนการใหยาปองกันการปดของหลอดเลือด
สวนเกินท่ีมีอยู ซ่ึงจะชวยใหทารกมีอาการทารกคงท่ีและแพทยมีเวลาในการติดตอศูนยโรคหัวใจเพ่ือสงตัวทารกเขาสู
กระบวนการรักษา ทําใหผูปวยเหลานี้มีโอกาสรอดชีวิตมากข้ึน   
     สถาบันสุขภาพเด็กแหงชาติมหาราชินี โดยศูนยความเปนเลิศโรคหัวใจ  ไดดําเนินโครงการคัดกรอง
โรคหัวใจพิการแตกําเนิดชนิดรุนแรงในทารกแรกเกิดโดยการใช pulse oximeter ตามแนวทางท่ี AAP (American 
Academy of Pediatrics) รวมกับการดูคา perfusion index โดยทําเปนงานวิจัยรวมกับอีก 12 โรงพยาบาล ไดแก 
โรงพยาบาลกรุงเทพฯ, ตํารวจ, ราชวิถี, เจริญกรุงประชารักษ, นพรัตนราชธานี, ภูมิพล พระนั่งเกลา, เจาพระยายม
ราช, พหลพลพยุหเสนา, ราชบุร,ี อยุธยา และโรงพยาบาลสระบุรี โดยดําเนินการตั้งแตเดือนเมษายน พ.ศ. 2555 ถึง 
เดือนตุลาคม พ.ศ. 2557 กับจํานวนประชากรเปนทารกแรกเกิดท่ีไดรับการคัดกรอง 47,279 ราย ผลการคัดกรอง
เปนบวกจํานวน 26 ราย เปน true positive จํานวน 21 ราย คิดเปน 0.403 ตอ 1,000 ซ่ึงใกลเคียงกับผล 
systematic review and meta-analysis จากตางประเทศ (ท่ี 0.363 ตอ 1,000)  เปน false positive จํานวน 5 
ราย แตท่ีนาวิตกคือเปน false negative จํานวน 11 ราย คิดเปน 0.366 ตอ 1,000 ซ่ึงสูงกวาผลรายงานจาก
ตางประเทศ (ท่ี 0.136 ตอ 1,000) คือมากกวาเกือบ 3 เทา ตัวเลข false negative cases ยิ่งมาก ความเสี่ยงท่ีจะ
พบผูปวยเด็กโรคหัวใจชนิดรุนแรงกลับมาดวยอาการท่ียากเกินกวาจะรักษาก็ยิ่งสูง หลังจากท่ีไดมีการวิเคราะห
ปญหา พบวาความผิดพลาดในการแปรผลสวนหนึ่งมาจากปญหาในการจําตัวเลข criteria ของการแปลผลท่ีมีโอกาส
ผิดพลาดได ทางทีมงานจึงไดมีการพัฒนาปรับปรงุวิธีการแปลผลใหมเพ่ือใหผูท่ีทําการคัดกรองปฏิบัติงานไดงายข้ึน 
ลดความผิดพลาดใหนอยลง โดยไมตองอาศัยการจําตัวเลข criteria ในการแปลผล 
 
วิสัยทัศน : เปนสถาบันสุขภาพเด็กของประเทศท่ีมีมาตรฐานวิชาการ บริการและการบริหารระดับสากลโดดเดน
ระดับเอเชียภายในป พ.ศ. 2564 
 

เปาประสงคแผนยุทธศาสตร : ผูปวยเด็กของประเทศไดรับการดูแล รักษา ฟนฟู ดวยความเชี่ยวชาญชั้นสูงอยาง
ท่ัวถึง ทันทวงที มีคุณภาพ มาตรฐาน ปญหาการเจ็บปวย ปวยตายลดลง  
 

วัตถุประสงคของการศึกษา:  
   เพ่ือศึกษาผลของการสรางเครือขายการคัดกรองเด็กโรคหัวใจพิการท่ีเกิดข้ึนในโรเพยาบาลศูนยท่ัว
ประเทศ และศึกษาประสิทธิผลของสิ่งประดิษฐ อุปกรณและ application ชวยแปลผลการคัดกรองโรคหัวใจพิการ
แตกําเนิดท่ีรุนแรง 
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วิธีการศึกษาและพัฒนาปรับปรุงวิธีการแปลผล:  
   ไดทําการประดิษฐวงลอเพ่ือชวยในการแปลผลข้ึนในป 2557 โดยใชแผนพลาสติกตัดเปนวงกลม 2 แผน
ซอนทับกัน ยึดติดดวยหมุดกลมตรงกลาง ทําใหมีลักษณะเปนวงลอท่ีสามารถหมุนได ในวงลอจะมีตัวเลขคาความ
อ่ิมตัวของออกซิเจนและแถบสีท่ีแสดงถึง criteria ตามเกณฑของ AAP รวมถึงวิธีการใช เพ่ือใหแปลผลไดงายข้ึนและ
ปองกันไมใหเกิดความผิดพลาดได ซ่ึงหลังจากท่ีใชวงลอท่ีใชชวยแปลผลคาออกซิเจนในเลือดท่ีวัดผานทางผิวหนัง
สําหรับการคัดกรองโรคหัวใจพิการแตกําเนิดในกลุมตัวอยางจํานวน 30,000 ราย ยังไมพบรายงานการคัดกรอง
ผิดพลาดแตอยางใด สถาบันสุขภาพเด็กแหงชาติมหาราชินี จึงไดเริ่มรณรงคให  implement การคัดกรองโรคหัวใจ
พิการแตกําเนิดชนิดรุนแรงลงไปสูเขตบริการสุขภาพตางๆ โดยการจัดอบรมเก่ียวกับโรคหัวใจพิการแตกําเนิดท่ี
รุนแรงและแนวทางการคัดกรองโรคหัวใจในทารกกลุมนี้ดวยวิธีการใชวงลอเพ่ือชวยแปลผลในการคัดกรองใหกับ
โรงพยาบาลศูนยและโรงพยาบาลประจําจังหวัดในเขตบริการสุขภาพตางๆ จนเกือบครบทุกเขตบริการสุขภาพ ทําให
จํานวนวงลอซ่ึงเปนอุปกรณคูมือในการคัดกรองท่ีผลิตข้ึนเพ่ือชวยแปลผล ไมเพียงพอกับการแจกจาย  
 สถาบันสุขภาพเด็กแหงชาติมหาราชินีจึงไดรวมมือกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาวิทยาเขตปราจีนบุรี 
ทําการปรับแนวทางการคัดกรองข้ึนใหมโดยสรางเปน Application ท่ีสามารถ down load ลงในมือถือของผูท่ีทํา
การคัดกรองได ซ่ึงมีขอดีกวาการใชวงลอแบบเดิมคือทําใหสะดวกในการแปรผลยิ่งข้ึน นอกจากนี้ Application นี้ยัง
มีความทันสมัย สามารถสื่อใหบุคคลอ่ืนๆท่ีเขาใจและนําไปใชไดงายข้ึน จากนั้นจึงไดขยายการดําเนินโครงการคัด
กรอง ลงสูโรงพยาบาลจังหวัดในเขตบริการสุภาพตางๆจนครบท้ัง 13 เขตบริการสุขภาพท่ัวประเทศ และทําการวัด
ระดับความพึงพอใจของตัวแทนผูทําการคัดกรองจากท้ัง 13 เขตโดยวิธีการสุมแบบเจาะจง (Purposive sampling) 
ผลการศึกษา:  
 จากการสํารวจความพึงพอใจของผูท่ีใช application ชวยแปลผลการคัดกรองโรคหัวใจท่ีดําเนินการใน
โรงพยาบาลเครือขายตางๆ จํานวน 100 คน โดยสุมจาก 113 โรงพยาบาลในขณะนั้น  พบวามีความพึงพอใจตอ
ความเหมาะสมสะดวกตอการใชงานของ application ในระดับมากท่ีสุดท่ี 4.53 สวนความสะดวกรวดเร็วและความ
ชัดเจนในการแปลผลมีระดับความพึงพอใจมาก (มีคาความพึงพอใจเฉลี่ยท่ี 4.06 และ 4.15 ตามลําดับ) สําหรับ
ภาษาท่ีใชอธิบายผลและการออกแบบหนาจอ มีระดับความพึงพอใจปานกลาง (มีคาความพึงพอใจเฉลี่ยท่ี 3.45 และ 
4.47 ตามลําดับ)   
 
ประสิทธิผลท่ีไดรับ: 
 

หัวขอการดําเนินการ วิธีดําเนินการ ผลลัพธ 
การสรางเครือขายและการมี

สวนรวม 
ใหความรู และรณรงคใหโรงพยาบาล
เครือขายท่ัวประเทศรวมโครงการคัด

กรองเด็กโรคหัวใจ 

สามารถใหความรูและขยายการคัด
กรอง 100% จนครบท้ัง 13 เขต

บริการสุขภาพ 
การนําสงอุปกรณการแปลผล

การคัดกรอง 
แกปญหา false positive ดวยวงลอ 

ท่ีชวยการคัดกรอง 
นําสงอุปกรณการแปลผลการคัด

กรอง 100% 
ลดตนทุนการผลิต การใชนวัตกรรม  Application แทน

การจดจําตัวเลขหรือหมุนวงลอ 
นําสูความสําเร็จ 

ลดตนทุนการผลิตและนําสงอุปกรณ
คูมือในการคัดกรองได 95% 

เพ่ิมอัตราการคัดกรอง ไดขอเสนอเชิงนโยบาย เปนตัวชี้วัด
ของ Service plan newborn 

ตั้งแตป 2560 

มีอัตราการตรวจคัดกรองไมต่ํากวา 
20% ของเด็กเกิดท้ังประเทศ 
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อภิปรายผล:  
 จากผลการสํารวจความพึงพอใจจึงสรุปไดวา application ท่ีชวยแปลผลการคัดกรองโรคหัวใจพิการแต
กําเนิดท่ีรุนแรง สามารถสรางความพึงพอใจใหแกเจาหนาท่ีผูใชงาน ตามวัตถุประสงคท่ีตั้งไว นอกจากนี้ ผลจากการ
ใช application ท่ี load ลงใน smart phone สําหรับผูท่ีทําการคัดกรองโรคหัวใจพิการแตกําเนิดในโรงพยาบาล
เครือขายตางๆ ทําใหชวยประหยัดคาใชจายในการทําวงลอเพ่ือชวยในการแปลผลขอมูลซ่ึงมีคาใชจายอันละ 20 บาท 
ในแตละปจะตองใชไมต่ํากวา 650 อัน รวมเปนเงินประมาณ  13,000 บาท / ป  
 
สรุปและขอเสนอแนะ:  
 หลังจากท่ีไดขยายการคัดกรองครบท้ัง 13 เขตบริการสุขภาพ จึงไดขอเสนอเชิงนโยบาย ท่ีเปนตัวชี้วัดของ 
Service plan newborn เพ่ือคัดกรองโรคหวัใจในเด็กหลังคลอดท่ัวประเทศ ซ่ึงจากขอมูลเม่ือสิ้นสุดปงบประมาณ 
2561 พบวามีจํานวนโรงพยาบาลท่ีเขารวมโครงการกวา 250 โรง มีทารกแรกเกิดท่ีไดรับการคัดกรองโรคหัวใจ 
166,098 ราย รวมสะสมท้ังสิ้น 563,528 ราย มีเด็กท่ีผลการคัดกรองเปนบวกมากกวา 250 ราย โดยท่ีมีอัตราการ
ตรวจคัดกรองทารกแรกเกิดในปจจุบันอยูท่ี 15,768 รายตอเดือน หรือประมาณ 20% ของเด็กท่ีเกิดท้ังประเทศ 
(จากจํานวนทารกท่ีเกิดในประเทศไทย 736,352 คน ในป 2558)  
 

year 30/12/2013 30/12/2014 30/12/2015 30/12/2016 30/12/2013 30/12/2017 
No.of the hospital 4 48 94 136 208 263 

No. of screening cases 1,782 41,563 83,585 106,456 132,582 166,098 
Positive case  159 179 207 234 263 

Rate of screening 
(case/ month) 

 9,220 9,818 12,264 13,044 15,768 

 
            จากขอมูลท่ีไดดําเนินการไปแลวบวกกับขอมูลในตางประเทศ จึงเชื่อไดวา นวัตกรรมการคัดกรองเด็ก
โรคหัวใจดวย pulse oximeter ท่ีสะดวกรวดเร็วและมีมาตรฐาน จะชวยใหสามารถนําไปสูการวินิจฉัย Critical 
Congenital Heart Disease ในเด็กทารกแรกเกิดท่ีเปน Asymptomatic case คือสามารถวินิจฉัยไดกอนท่ีทารก
จะแสดงอาการของโรคใหเห็น ลดอัตราการนอนโรงพยาบาล และลดภาวะแทรกซอนท่ีจะเกิดข้ึนจากการวินิจฉัยท่ี
ลาชา ท่ีสุดก็จะชวยลด neonatal mortality rate ของประเทศได 


