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บทคัดยอ
ชื่อเรื่อง : การสรางเครือขายคัดกรองโรคหัวใจพิการแตกําเนิดชนิดรุนแรงเพื่อลดการเสียชีวิตในทารกแรกเกิด
ประวัติและความเปนมาโดยยอ :
ในโรคหัวใจพิการแตกําเนิดที่รุนแรงสวนใหญจะไมพบปญหาในขณะที่อยูในครรภมารดา หรือหลังจากที่
คลอดใหมๆเนื่องจากยังมีเสนเลือดสวนเกิน (patent ductus arteriosus) ที่ยังไมปด แพทยจึงอนุญาตใหมารดานํา
บุตรกลับบาน แตเมื่อกลับถึงบานและหลังจากเสนเลือดสวนเกินดังกลาวเริ่มปดตัวลงทารกจะมีอาการรุนแรงจนอาจ
ไมสามารถมีชีวิตอยูไดหากไมไดการรักษาอยางทันทวงที พบวามีเด็กที่เสียชีวิตที่กอนที่จะไดรับการวินิจฉัยวาเปน
โรคหัวใจดวยอุบัติการณอยูประมาณ 1-1.7 ราย ตอเด็กเกิดมีชีพ 1,000 ราย การคนหาโรคหัวใจชนิดรุนแรงที่ยังไม
แสดงอาการจึงมีความสําคัญ เนื่องจากเด็กยังไมมีการวินิจฉัยและอยูในภาวะวิกฤต ซึ่งปจจุบันมีเทคโนโลยีทาง
การแพทยที่จะชวยคนหาความผิดปกติของโรคหัวใจพิการแตกําเนิดที่รุนแรงกอนที่ผูปวยจะ มีอาการคือ pulse
oximeter เปนเครื่องมือที่ใชในการตรวจวัดคาความอิ่มตัวของออกซิเจนในกระแสเลือดทางผิวหนัง ทีส่ ามารถตรวจ
คนหาโรคหัวใจไดตั้งแตในระยะแรก ทําใหสามารถเตรียมการลวงหนาเชนการใหยาปองกันการปดของหลอดเลือด
สวนเกินที่มีอยู ซึ่งจะชวยใหทารกมีอาการทารกคงที่และแพทยมีเวลาในการติดตอศูนยโรคหัวใจเพื่อสงตัวทารกเขาสู
กระบวนการรักษา ทําใหผูปวยเหลานี้มีโอกาสรอดชีวิตมากขึ้น
สถาบันสุขภาพเด็กแหงชาติมหาราชินี โดยศูนยความเปนเลิศโรคหัวใจ ไดดําเนินโครงการคัดกรอง
โรคหัวใจพิการแตกําเนิดชนิดรุนแรงในทารกแรกเกิดโดยการใช pulse oximeter ตามแนวทางที่ 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 กับจํานวนประชากรเปนทารกแรกเกิดที่ไดรับการคัดกรอง 47,279 ราย ผลการคัดกรอง
เปนบวกจํานวน 26 ราย เปน true positive จํานวน 21 ราย คิดเปน 0.403 ตอ 1,000 ซึ่งใกลเคียงกับผล
systematic review and meta-analysis จากตางประเทศ (ที่ 0.363 ตอ 1,000) เปน false positive จํานวน 5
ราย แตที่นาวิตกคือเปน false negative จํานวน 11 ราย คิดเปน 0.366 ตอ 1,000 ซึ่งสูงกวาผลรายงานจาก
ตางประเทศ (ที่ 0.136 ตอ 1,000) คือมากกวาเกือบ 3 เทา ตัวเลข false negative cases ยิ่งมาก ความเสี่ยงที่จะ
พบผูปวยเด็กโรคหัวใจชนิดรุนแรงกลับมาดวยอาการที่ยากเกินกวาจะรักษาก็ยิ่งสูง หลังจากที่ไดมีการวิเคราะห
ปญหา พบวาความผิดพลาดในการแปรผลสวนหนึ่งมาจากปญหาในการจําตัวเลข criteria ของการแปลผลที่มีโอกาส
ผิดพลาดได ทางทีมงานจึงไดมีการพัฒนาปรับปรุงวิธีการแปลผลใหมเพื่อใหผูที่ทําการคัดกรองปฏิบัติงานไดงายขึ้น
ลดความผิดพลาดใหนอยลง โดยไมตองอาศัยการจําตัวเลข criteria ในการแปลผล
วิสัยทัศน : เปนสถาบันสุขภาพเด็กของประเทศที่มีมาตรฐานวิชาการ บริการและการบริหารระดับสากลโดดเดน
ระดับเอเชียภายในป พ.ศ. 2564
เปาประสงคแผนยุทธศาสตร : ผูปวยเด็กของประเทศไดรับการดูแล รักษา ฟนฟู ดวยความเชี่ยวชาญชั้นสูงอยาง
ทั่วถึง ทันทวงที มีคุณภาพ มาตรฐาน ปญหาการเจ็บปวย ปวยตายลดลง
วัตถุประสงคของการศึกษา:
เพื่อศึกษาผลของการสรางเครือขายการคัดกรองเด็กโรคหัวใจพิการที่เกิดขึ้นในโรเพยาบาลศูนยทั่ว
ประเทศ และศึกษาประสิทธิผลของสิ่งประดิษฐ อุปกรณและ application ชวยแปลผลการคัดกรองโรคหัวใจพิการ
แตกําเนิดที่รุนแรง
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วิธีการศึกษาและพัฒนาปรับปรุงวิธีการแปลผล:
ไดทําการประดิษฐวงลอเพื่อชวยในการแปลผลขึ้นในป 2557 โดยใชแผนพลาสติกตัดเปนวงกลม 2 แผน
ซอนทับกัน ยึดติดดวยหมุดกลมตรงกลาง ทําใหมีลักษณะเปนวงลอที่สามารถหมุนได ในวงลอจะมีตัวเลขคาความ
อิ่มตัวของออกซิเจนและแถบสีที่แสดงถึง criteria ตามเกณฑของ AAP รวมถึงวิธีการใช เพื่อใหแปลผลไดงายขึ้นและ
ปองกันไมใหเกิดความผิดพลาดได ซึ่งหลังจากที่ใชวงลอที่ใชชวยแปลผลคาออกซิเจนในเลือดที่วัดผานทางผิวหนัง
สําหรับการคัดกรองโรคหัวใจพิการแตกําเนิดในกลุมตัวอยางจํานวน 30,000 ราย ยังไมพบรายงานการคัดกรอง
ผิดพลาดแตอยางใด สถาบันสุขภาพเด็กแหงชาติมหาราชินี จึงไดเริ่มรณรงคให implement การคัดกรองโรคหัวใจ
พิการแตกําเนิดชนิดรุนแรงลงไปสูเขตบริการสุขภาพตางๆ โดยการจัดอบรมเกี่ยวกับโรคหัวใจพิการแตกําเนิดที่
รุนแรงและแนวทางการคัดกรองโรคหัวใจในทารกกลุมนี้ดวยวิธีการใชวงลอเพื่อชวยแปลผลในการคัดกรองใหกับ
โรงพยาบาลศูนยและโรงพยาบาลประจําจังหวัดในเขตบริการสุขภาพตางๆ จนเกือบครบทุกเขตบริการสุขภาพ ทําให
จํานวนวงลอซึ่งเปนอุปกรณคูมือในการคัดกรองที่ผลิตขึ้นเพื่อชวยแปลผล ไมเพียงพอกับการแจกจาย
สถาบันสุขภาพเด็กแหงชาติมหาราชินีจึงไดรวมมือกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาวิทยาเขตปราจีนบุรี
ทําการปรับแนวทางการคัดกรองขึ้นใหมโดยสรางเปน Application ที่สามารถ down load ลงในมือถือของผูที่ทํา
การคัดกรองได ซึ่งมีขอดีกวาการใชวงลอแบบเดิมคือทําใหสะดวกในการแปรผลยิ่งขึ้น นอกจากนี้ Application นี้ยัง
มีความทันสมัย สามารถสื่อใหบุคคลอื่นๆที่เขาใจและนําไปใชไดงายขึ้น จากนั้นจึงไดขยายการดําเนินโครงการคัด
กรอง ลงสูโรงพยาบาลจังหวัดในเขตบริการสุภาพตางๆจนครบทั้ง 13 เขตบริการสุขภาพทั่วประเทศ และทําการวัด
ระดับความพึงพอใจของตัวแทนผูทําการคัดกรองจากทั้ง 13 เขตโดยวิธีการสุมแบบเจาะจง (Purposive sampling)
ผลการศึกษา:
จากการสํารวจความพึงพอใจของผูที่ใช application ชวยแปลผลการคัดกรองโรคหัวใจที่ดําเนินการใน
โรงพยาบาลเครือขายตางๆ จํานวน 100 คน โดยสุมจาก 113 โรงพยาบาลในขณะนั้น พบวามีความพึงพอใจตอ
ความเหมาะสมสะดวกตอการใชงานของ application ในระดับมากที่สุดที่ 4.53 สวนความสะดวกรวดเร็วและความ
ชัดเจนในการแปลผลมีระดับความพึงพอใจมาก (มีคาความพึงพอใจเฉลี่ยที่ 4.06 และ 4.15 ตามลําดับ) สําหรับ
ภาษาที่ใชอธิบายผลและการออกแบบหนาจอ มีระดับความพึงพอใจปานกลาง (มีคาความพึงพอใจเฉลี่ยที่ 3.45 และ
4.47 ตามลําดับ)
ประสิทธิผลที่ไดรับ:
หัวขอการดําเนินการ
วิธีดําเนินการ
ผลลัพธ
การสรางเครือขายและการมี ใหความรู และรณรงคใหโรงพยาบาล สามารถใหความรูและขยายการคัด
สวนรวม
เครือขายทั่วประเทศรวมโครงการคัด กรอง 100% จนครบทั้ง 13 เขต
กรองเด็กโรคหัวใจ
บริการสุขภาพ
การนําสงอุปกรณการแปลผล แกปญหา false positive ดวยวงลอ นําสงอุปกรณการแปลผลการคัด
การคัดกรอง
ที่ชวยการคัดกรอง
กรอง 100%
ลดตนทุนการผลิต
การใชนวัตกรรม Application แทน ลดตนทุนการผลิตและนําสงอุปกรณ
การจดจําตัวเลขหรือหมุนวงลอ
คูมือในการคัดกรองได 95%
นําสูความสําเร็จ
เพิ่มอัตราการคัดกรอง
ไดขอเสนอเชิงนโยบาย เปนตัวชี้วัด มีอัตราการตรวจคัดกรองไมต่ํากวา
ของ Service plan newborn
20% ของเด็กเกิดทั้งประเทศ
ตั้งแตป 2560
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อภิปรายผล:
จากผลการสํารวจความพึงพอใจจึงสรุปไดวา application ที่ชวยแปลผลการคัดกรองโรคหัวใจพิการแต
กําเนิดที่รุนแรง สามารถสรางความพึงพอใจใหแกเจาหนาที่ผูใชงาน ตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว นอกจากนี้ ผลจากการ
ใช application ที่ load ลงใน smart phone สําหรับผูที่ทําการคัดกรองโรคหัวใจพิการแตกําเนิดในโรงพยาบาล
เครือขายตางๆ ทําใหชวยประหยัดคาใชจายในการทําวงลอเพื่อชวยในการแปลผลขอมูลซึ่งมีคาใชจายอันละ 20 บาท
ในแตละปจะตองใชไมต่ํากวา 650 อัน รวมเปนเงินประมาณ 13,000 บาท / ป
สรุปและขอเสนอแนะ:
หลังจากที่ไดขยายการคัดกรองครบทั้ง 13 เขตบริการสุขภาพ จึงไดขอเสนอเชิงนโยบาย ที่เปนตัวชี้วัดของ
Service plan newborn เพื่อคัดกรองโรคหัวใจในเด็กหลังคลอดทั่วประเทศ ซึ่งจากขอมูลเมื่อสิ้นสุดปงบประมาณ
2561 พบวามีจํานวนโรงพยาบาลที่เขารวมโครงการกวา 250 โรง มีทารกแรกเกิดที่ไดรับการคัดกรองโรคหัวใจ
166,098 ราย รวมสะสมทั้งสิ้น 563,528 ราย มีเด็กที่ผลการคัดกรองเปนบวกมากกวา 250 ราย โดยที่มีอัตราการ
ตรวจคัดกรองทารกแรกเกิดในปจจุบันอยูที่ 15,768 รายตอเดือน หรือประมาณ 20% ของเด็กที่เกิดทั้งประเทศ
(จากจํานวนทารกที่เกิดในประเทศไทย 736,352 คน ในป 2558)
year
No.of the hospital
No. of screening cases
Positive case
Rate of screening
(case/ month)

30/12/2013 30/12/2014 30/12/2015 30/12/2016 30/12/2013 30/12/2017
4
1,782

48
41,563
159
9,220

94
83,585
179
9,818

136
106,456
207
12,264

208
132,582
234
13,044

263
166,098
263
15,768

จากขอมูลที่ไดดําเนินการไปแลวบวกกับขอมูลในตางประเทศ จึงเชื่อไดวา นวัตกรรมการคัดกรองเด็ก
โรคหัวใจดวย pulse oximeter ที่สะดวกรวดเร็วและมีมาตรฐาน จะชวยใหสามารถนําไปสูการวินิจฉัย Critical
Congenital Heart Disease ในเด็กทารกแรกเกิดที่เปน Asymptomatic case คือสามารถวินิจฉัยไดกอนที่ทารก
จะแสดงอาการของโรคใหเห็น ลดอัตราการนอนโรงพยาบาล และลดภาวะแทรกซอนที่จะเกิดขึ้นจากการวินิจฉัยที่
ลาชา ที่สุดก็จะชวยลด neonatal mortality rate ของประเทศได
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