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บทความในงานการประชุม 
THAILAND QUALITY CONFERENCE & The 20th Symposium on TQM-Best Practices in Thailand 
ประเภทบทความ   TQM-Best Practices    
ประเภทองคกร หนวยงานทางดานสาธารณสุข 
 

ช่ือเรื่องนําเสนอ “การสรางเครือขายคัดกรองโรคหัวใจพิการแตกําเนิดชนิดรุนแรงดวยนวัตกรรมการแปรผลท่ี
แมนยํา ในโรงพยาบาลศูนยท่ัวประเทศ”  
 

เปน “วิธีปฏิบัติท่ีเปนแบบอยางท่ีดีเย่ียม” ของกระบวนการ ในหมวด 6. การจัดการกระบวนการ  
 

ช่ือหนวยงาน สถาบันสุขภาพเด็กแหงชาติมหาราชิน ี 
ท่ีอยู 420/8 ถนนราชวิถี แขวงทุงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ10400  
โทรศัพท 1415 โทรสาร 023548319  เว็บไซต www.childrenhospital.go.th 
วิสัยทัศน : เปนสถาบันสุขภาพเด็กของประเทศท่ีมีมาตรฐานวิชาการ บริการและการบริหารระดับสากลโดดเดน
ระดับเอเชียภายในป พ.ศ. 2564 
เปาประสงคแผนยุทธศาสตร : ผูปวยเด็กของประเทศไดรับการดูแล รักษา ฟนฟู ดวยความเชี่ยวชาญชั้นสูงอยาง
ท่ัวถึง ทันทวงที มีคุณภาพ มาตรฐาน ปญหาการเจ็บปวย  ตาย ลดลง  
 

วัตถุประสงคของการศึกษา:  
   เพ่ือศึกษาผลของการสรางเครือขายการคัดกรองเด็กโรคหัวใจพิการท่ีเกิดข้ึนในโรเพยาบาลศูนยท่ัว
ประเทศ และศึกษาประสิทธิผลของสิ่งประดิษฐ อุปกรณและ application ชวยแปลผลการคัดกรองโรคหัวใจพิการ
แตกําเนิดท่ีรุนแรง 
 

ช่ือผูเขียน (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  
 
 

http://www.childrenhospital.go.th/
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ช่ือเรื่อง : การสรางเครือขายคัดกรองโรคหัวใจพิการแตกําเนิดชนดิรุนแรงดวยนวัตกรรมการแปรผลท่ีแมนยํา  
ในโรงพยาบาลศูนยท่ัวประเทศ 
 
1. ปญหา และสภาพการปฏิบัติงานเดิมกอนท่ีจะริเริ่มการปรับปรุง: 

จากรายงานโดยธนาคารโลกในป 2558 พบวาอัตราการเสียชีวิตของทารกแรกเกิดในประเทศไทยอยูท่ี 
7:1000  ตอการเกิดมีชีพ เม่ือเทียบกับมาเลเซีย 4:1000 ตอการเกิดมีชีพและประเทศสิงคโปร 1:1000 ตอการเกิดมี
ชีพ ประกอบกับองคการอนามัยโลกมีเปาหมายลดอัตราการเสียชีวิตในเด็กท่ีมีอายุต่ํากวา 5 ป ซ่ึงพบวามากกวารอย
ละ 50 เปนการเสียชีวิตในทารกแรกเกิด ดังนั้นการลดอัตราการเสียชีวิตของทารกแรกเกิดจึงเปนเปาหมายท่ีสําคัญ
ในแผนพัฒนาระบบสุขภาพของประเทศดานทารกแรกเกิด นอกจากนี้ยังพบอีกวา สาเหตุการเสียชีวิตของทารกแรก
เกิดท่ีสําคัญสาเหตุหนึ่งคือโรคหัวใจพิการแตกําเนิดซ่ึงพบมากถึง 8: 1000 ของทารกเกิดมีชีพ จึงถือเปนสาเหตุการ
เสียชีวิตท่ีสําคัญของทารกแรกเกิด (neonatal mortality rate)  

สําหรับในประเทศไทยมีเด็กเกิดใหมเปนโรคหัวใจพิการแตกําเนิดในแตละปประมาณ 6,000-7,000 คน 
ศูนยโรคหัวใจสถาบันสุขภาพเด็กแหงชาติมหาราชินีไดใหบริการดูแลรักษาผูปวยใหมเด็กโรคหัวใจมากกวา 1,300-
1,400 รายตอป (ประมาณเกือบ 1 ใน 4 ของท้ังประเทศ) เนื่องจากสามารถใหบริการตรวจวินิจฉัยดูแลรักษาไดอยาง
ครบวงจร แตเม่ือไดทําการทบทวนวงจรปญหาการดูแลทารกแรกเกิดท่ีเปนโรคหัวใจพิการแตกําเนิด ก็จะพบปญหา
คลายกันคือการวินิจฉัยโรคไดชา ทําใหทารกมีอาการรุนแรง เกิดภาวะแทรกซอนตางๆข้ึนมากมาย ตองใชการรักษา
ท่ียุงยากซับซอน อยูโรงพยาบาลนาน และมีอัตราการเสียชีวิตสูง สถาบันสุขภาพเด็กแหงชาติมหาราชินีจึงไดศึกษา
คนควาวิจัยจากผลงานท่ัวโลกเพ่ือคนหาเทคโนโลยีท่ีจะชวยตรวจหาความผิดปกติของหัวใจ ในทารกแรกเกิดเพ่ือคัด
กรองกลุมเสี่ยงออกไปทําการตรวจอยางละเอียดและรักษากอนท่ีจะมีอาการรุนแรง  อันจะทําใหสามารถลดอัตรา
การเสียชีวิตในทารกแรกเกิด จากโรคหัวใจชนิดรุนแรง และลดคาใชจายดานการรักษาพยาบาล ของประเทศ 

โรคหัวใจพิการแตกําเนิดชนิดเขียว (Cyanotic Congenital Heart Disease) เปนโรคท่ีมักแสดงอาการ
รุนแรงตั้งแตแรกเกิด บางรายอาจเสียชีวิตแบบฉับพลันหากไมไดรับการวินิจฉัยหรือชวยเหลือใหการรักษาอยาง
ทันทวงที เด็กโรคหัวใจพิการแตกําเนิดท่ีรุนแรงสวนใหญจะไมมีปญหาในขณะท่ีอยูในครรภ และมักจะไมไดแสดง
อาการของโรคภายหลังจากท่ีคลอดใหมๆ หรืออาจจะแสดงอาการเพียงเล็กนอยภายหลังจากท่ีคลอดแลว 48 ชั่วโมง 
สงผลใหสูติแพทยและกุมารแพทยผูดูแลไมสามารถใหการวินิจฉัยเบื้องตนได จึงอนุญาตใหมารดาและเด็กกลับบาน 
แตเม่ือกลับบานแลวเด็กอาจแสดงอาการของโรคอยางรุนแรงและเสียชีวิตกอนท่ีจะนํามารักษาท่ีโรงพยาบาลไดทัน 
ซ่ึงจากการทบทวนวรรณกรรมมีรายงานพบวาเด็กท่ีเสียชีวิตกอนไดรับการวินิจฉัยถึง 10-30% ของกลุมโรคหัวใจ
พิการแตกําเนิดท่ีรุนแรง และมีรายงาท่ีเสียชีวิตโดยไมไดรับการวินิจฉัยกอนวาเปนโรคหัวใจ 4.4 จาก 100,000 ของ
เด็กท่ีคลอดมีชีพ (Undiagnosed death 4.4 /100,000 live birth) หรือเม่ือมีอาการของโรคเกิดข้ึนแลว ผูปกครอง
จะพามาเม่ือเด็กมีอาการรุนแรงจนยากท่ีจะเยียวยารักษาใหเปนปกติได ท้ังนี้เปนผลสืบนื่องมาจากการวินิจฉัยโรคได
ชา ทําใหการสงตอผูปวยยากลําบากและกลายเปนวงจรปญหาของการดูแลทารกแรกเกิด เม่ือทารกมีอาการรุนแรง ก็
จะเกิดภาวะแทรกซอนตางๆข้ึนมากมาย ทําใหตองอยูโรงพยาบาลนานข้ึน เกิดปญหาเตียงเต็ม ศูนยหัวใจไมสามารถรับ
ทารกรายตอไปได และเกิดผลกระทบตางๆมากมายไมสิ้นสุด จึงมีความพยายามคนหาเทคโนโลยีท่ีจะชวยตรวจหา
ความผิดปกติในผูปวยเด็กโรคหัวใจพิการแตกําเนิดกอนท่ีจะมีอาการรุนแรง ซ่ึงหากสามารถตรวจคนหาโรคไดตั้งแต
เนิ่นๆ ก็จะชวยใหแพทยสามารถเตรียมการลวงหนาหรือติดตอศูนยหัวใจเพ่ือสงตัวทารกเขาสูกระบวนการรักษา
ตอไป ซ่ึงจะชวยใหผูปวยเหลานี้มีโอกาสรอดชีวิตมากข้ึน  

 
 
 



 

  3 

 
 

 
 

ภาพท่ี 1 แผนผังแสดงถึงวงจรปญหาการดูแลทารกแรกเกิด 
 

2. ผูนําเสนอแนวทางการแกปญหา ผูดําเนินการ และผูมีสวนไดสวนเสียของโครงการ: 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
สําหรับในประเทศไทย สถาบันสุขภาพเด็กแหงชาติมหาราชินี โดยศูนยโรคหัวใจ ไดเริ่มรณรงคใหทําการคัด

กรองโรคหัวใจพิการแตกําเนิดชนิดรุนแรงในทารกแรกเกิดดวยเครื่อง Pulse Oximeter ตั้งแตป พ.ศ. 2555 โดย
เห็นวาโรงพยาบาลท่ีใหบริการและดูแลทารกหลังคลอดเปนหนวยงานท่ีมีบทบาทสําคัญในการคัดกรอง ดังนั้นศูนย
โรคหัวใจ จึงไดจัดทําโครงการคัดกรองเด็กโรคหัวใจรวมกับโรงพยาบาลเครือขายท้ังในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล โดยพยายามชี้นําทุกโรงพยาบาลท่ีใหบริการและดูแลทารกหลังคลอดใหเห็นถึงปญหา สื่อสารปญหานั้นให
รับรู และโนมนาวใหรวมกันลงมือแกปญหานี้อยางจริงจัง รวมท้ังรวมกันเปนผูนําในการผลักดันใหการคัดกรอง
โรคหัวใจพิการแตกําเนิดดวยPulse Oximeter นี้เกิดข้ึนอยางครอบคลุมท่ัวท้ังประเทศ เพ่ือลดอัตราตาย-พิการ ของ
ทารกแรกเกิดของประเทศไทย ดวยการตรวจคัดกรองในทารกหลังคลอดท่ีอายุมากกวา 24 ชั่วโมง นอกจากนี้ยัง
รวมกับ สถานพยาบาลในเขตท่ี 13 กรุงเทพมหานคร และโรงพยาบาลในเขตปริมณฑล เพ่ือใหบริการตรวจคัดกรอง 
โรคหัวใจพิการแตกําเนิดชนิดรุนแรงในสถานพยาบาลใหครอบคลุมท่ัวเขตบริการสุขภาพท่ี 13 โดยไดรับการ
สนับสนนุงบประมาณจากสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติและงบประมาณประจําปจากกระทรวงสาธารณสุข 
จากนั้นจึงขยายโครงการคัดกรองเด็กโรคหัวใจพิการแตกําเนิดท่ีรุนแรงโดยใช pulse oximeter ไปยังโรงพยาบาล
ศูนยและโรงพยาบาลจังหวัดในเขตบริการสาธารณสุขตางๆ ซ่ึงปจจุบันไดดําเนินการไปครบแลวท้ัง 12 เขต บริการ
สุขภาพท่ัวประเทศกับอีกหลายๆโรงพยาบาลในเขตท่ี 13 (กรุงเทพมหานคร) เพ่ือเปนการคัดกรองโดยการใช Pulse 
Oximeter โดยทําการคัดกรองเพ่ิมเติมจากการตรวจรางกายปกติในทารกหลังคลอดท่ี อายุมากกวา 24 ชั่วโมง ซ่ึงได
มีแนวทางการดําเนินงานตามมาตรฐานเดียวกันกับท่ีปฏิบัติยุโรปและสหรัฐอเมริกา 

การตรวจคัดกรองเด็กโรคหัวใจดวยเครื่อง Pulse Oximeter ซ่ึงเปนเครื่องมือท่ีใชในการตรวจคาความ
อ่ิมตัวของออกซิเจนในกระแสเลือดท่ีใชกันอยูท่ัวไปโดยใชตรวจวัดทางผิวหนัง เปน noninvasive technique โดย
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ใชติดท่ีฝามือและฝาเทา อานคาไดรวดเร็ว มีความแมนยําสูง เปนเครื่องขนาดเล็ก เคลื่อนยายไดงาย ซ่ึงพบวามี 
sensitivity ประมาณ ๗๖.๕% มี specificity สูง ถึง ๙๙.๙% และพบเด็กท่ีมีผลบวกจากการคัดกรองประมาณ 
๑.๕-๒ ใน ๑๐๐๐ ของเด็กเกิดมีชีพ เด็กท่ีไดรับการคัดกรอง หากมีผลการคัดกรองเปนบวกจะตองไดรับตรวจ
รางกาย อยางละเอียดโดยกุมารแพทยดวยเครื่อง echocardiogram โดยดวนท่ีสุด สําหรับกลุมท่ีมีผลการคัดกรอง
เปนลบ จะไดรับคําแนะนําใหสังเกตอาการตอท่ีบาน และนํากลับมาพบแพทยในกรณีท่ีสงสัยวาเด็กอาจจะมีโรคหัวใจ
พิการแตกําเนิดชนิดรุนแรง 

 

 
 

ภาพท่ี 2 แผนผังแสดงถึงแนวทางการคัดกรองเด็กโรคหัวใจโดยการใช Pulse Oximeter 
 

3. ผลงานท่ีเปนความคิดริเริ่มในการพัฒนาคุณภาพการบริการ 
 การคัดกรองโรคท่ีใชอยูเดิม คือ การใชตารางเทียบเกณฑคาความอ่ิมตัวของออกซิเจนในเลือดท่ีวัดผานทาง
ผิวหนัง ระหวางคาท่ีสูงท่ีสุดและคาท่ีต่ําท่ีสุด ตามเกณฑการคัดกรอง ซ่ึงมีข้ันตอนการตรวจคัดกรองโดยใช pulse 
oximeter และเกณฑท่ีใชบอกคาความผิดปกติ จากคําแนะนําของคณะแพทยจาก AAP และ AHA  ไดแนะนํา
วิธีการตรวจคัดกรองคือ ใหทําการตรวจเด็กท่ีกอนท่ีจะอนุญาตใหกลับบานหรือเม่ืออายุมากกวา 24 ชั่วโมงหลังเกิด 
โดยใหทําการตรวจวัด โดยวาง probe ของ pulse oximeter ท่ีมือขวาและท่ีเทาดานใดดานหนึ่ง โดยใชเกณฑท่ีคัด
กรองเปนบวก และลบดังนี้ 
 
      ผลการคัดกรองเปนบวก หมายถึง 
1.   การท่ีคา O2 saturation ครั้งใดก็ตามนอยกวา 90% ไมวาจะตรวจพบท่ีมือหรือเทา หรือ  
2.   คา O2 saturation < 95% ท้ังมือและเทา จากการวัดท้ัง 3 ครั้ง โดยหางกันครั้งละ 1 ชั่วโมง หรือ  
3.   คา O2 saturation ของมือและเทาตางกัน > 3% จากการวัดท้ัง 3 ครั้ง โดยหางกันครั้งละ 1 ชั่วโมง 
 
     ผลการคัดกรองเปนลบ หมายถึง 
1.  คา O2 saturation มีคามากกวาหรือเทากับ 95 % ท่ีมือหรือเทาจากการวัดครั้งใดก็ตาม และ  
2.  คาความตางของ O2 saturation ระหวางมือและเทาตองนอยกวาหรือเทากับ 3 % 
  ซ่ึงหลังจากการใชตารางเทียบเกณฑมาประมาณหนึ่งป พบวามีปญหาในการแปลผล เนื่องจากตองจําตัวเลข
มาก ทําใหเกิดความผิดพลาดไดงาย มีผูปวยเด็กหลายรอยรายมีการแปลผลการคัดกรองผิดพลาด โดยการใช
แบบเดิมมีความคลาดเคลื่อน 70 รายตอการคัดกรอง 10,000 ราย ซ่ึงกอใหเกิดความเสี่ยงกับเด็กเปนอยางมาก ดวย
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ตระหนักถึงปญหาและความเสี่ยงท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต ทางศูนยโรคหัวใจจึงไดประดิษฐวงลอชวยแปลผลคา
ออกซิเจนในเลือดท่ีวัดผานทางผิวหนังข้ึน โดยใชชื่อวา วงลอ Blue Baby Wheel (BB wheel) เพ่ือชวยในการแปล
ผลข้ึนในป 2557 เพ่ือชวยใหการคัดกรองโรคมีความสะดวกรวดเร็วยิ่งข้ึน โดยมีลักษณะเปนวงลอซอนกัน 3 ชั้น ดัง
ภาพประกอบท่ี 3 
 

 
 

ภาพท่ี 3 แสดงลักษณะของวงลอชวยแปลผลคาออกซิเจนในเลือดท่ีวัดผานทางผิวหนัง 
 

 
  การประดิษฐนี้เปนการประดิษฐท่ีเก่ียวของกับอุปกรณท่ีออกแบบมาเพ่ือใชเปนวงลอชวยแปลผลคา
ออกซิเจนในเลือดท่ีวัดผานทางผิวหนัง เพ่ือคัดกรองผูปวยโรคหัวใจพิการแตกําเนิด โดยใชแผนพลาสติกตัดเปน
วงกลมขนาดเสนผาศูนยกลาง 8 เซนติเมตร 2 แผนซอนทับกัน ยึดติดดวยหมุดกลมตรงกลาง ทําใหมีลักษณะเปนวง
ลอท่ีสามารถหมุนได โดยแผนลางจะมีตัวเลขคาความอ่ิมตัวของออกซิเจนและแถบสีท่ีแสดงถึงเกณฑการคัดกรอง 
สวนแผนบนแสดงวิธีการใชท่ีมีสามข้ันตอน และมีแถบใส 4 ชองใหสามารถมองเห็นตัวเลขจากแผนลางได 4 คา เพ่ือ
แปลผลการคัดกรอง และปองกันไมใหเกิดความผิดพลาดในการคัดกรองผูปวย ซ่ึงเครื่องมือชวยแปลผลคาออกซิเจน
ในเลือดท่ีวัดผานทางผิวหนัง เพ่ือคัดกรองโรคหัวใจพิการแตกําเนิดชนิดนี้ ยังไมพบการประดิษฐชนิดเดียวกัน หรือมี
ลักษณะท่ีคลายกันแตอยางใด โดยไดทําการออกแบบขอความบนแผนพลาสติกตามเกณฑของ AAP (American 
Academy of Pediatrics) จึงมีความสะดวก รวดเร็ว และมีผลความคลาดเคลื่อนต่ํา ซ่ึงหลังจากท่ีใชเครื่องมือชวย
แปลผลคาออกซิเจนในเลือดท่ีวัดผานทางผิวหนัง เพ่ือคัดกรองโรคหัวใจพิการแตกําเนิดจากการคัดกรองในกลุม
ตัวอยางจํานวน 30,000 ราย ไมพบปญหาการวินิจฉัยคัดกรองผิดพลาดแตอยางใด 

http://www.aapexperience.org/
http://www.aapexperience.org/
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99-95 ตองทําซํ้า                  94-92 ตองทําซํ้า              88-85 แสดงวา ผิดปกติ 

ภาพท่ี 4 แสดงวิธีการใชวงลอเพ่ือชวยแปลผลคาออกซิเจนในเลือดท่ีวัดผานทางผิวหนัง  

เพ่ือคัดกรองโรคหัวใจพิการแตกําเนิด 

 
   และเพ่ือความสะดวกในการแปลผลคาออกซิเจนในเลือดท่ีวัดผานทางผิวหนังสําหรับคัดกรองโรคหัวใจ

พิการแตกําเนิด โดยไมจําเปนตองพกพาอุปกรณชวยแตอยางใด ปจจุบันศูนยโรคหัวใจไดพัฒนา Application ชวย

แปลผลคาออกซิเจนในเลือดโดยสามารถ Load ลงในมือถือ ทําใหมีความสะดวกในใชงาน และไมจําเปนตองพกพา

วงลอสําหรับชวยการคัดกรองอีกตอไป 
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ภาพท่ี 5 ลักษณะของ Application เพ่ือชวยแปลผลคาออกซิเจนในเลือดท่ีวัดผานทางผิวหนัง  
เพ่ือคัดกรองโรคหัวใจพิการแตกําเนิด โดยสามารถ Load ลงในมือถือท่ัวๆไป 

 
 

 
 

ภาพท่ี 6 การใชงานของ Application เพ่ือชวยแปลผลคาออกซิเจนในเลือดท่ีวัดผานทางผิวหนัง  

เพ่ือคัดกรองโรคหัวใจพิการแตกําเนิดท่ีมีความสะดวกกวาการหมุนดวยมือ 

 
4. กลยุทธท่ีนํามาใชใหการพัฒนาบริการประสบผลสําเร็จ 

ในสวนของการคัดกรองโรคหัวใจพิการแตกําเนิด ดวย pulse oximeter นี้จะเห็นไดวา โรงพยาบาลท่ี
ใหบริการและดูแลทารกหลังคลอดเปนหนวยงานท่ีมีบทบาทสําคัญในการคัดกรอง ดังนั้นเพ่ือใหโรงพยาบาลท่ี
ใหบริการและดูแลทารกหลังคลอดเห็นถึงปญหาและรวมกันลงมือแกปญหาโดยทําการคัดกรองโรคหัวใจพิการแต
กําเนิด ดวย pulse oximeter ในทารกหลังคลอดอยางจริงจังและตอเนื่อง ศูนยโรคหัวใจ สถาบันสุขภาพเด็ก
แหงชาติมหาราชินีจึงไดกําหนด ยุทธศาสตรการดําเนินงานเพ่ือมุงสูความสําเร็จดังนี้ 
กลยุทธท่ี ๑ การสรางความเขาใจ และความตระหนักถึงความสําคัญ  

-   สถาบันสุขภาพเด็กแหงชาติ มหาราชินี โดยศูนยโรคหัวใจ ไดประสานงานกับแพทยและผูรับผิดชอบดูแลเด็ก
โรคหัวใจในโรงพยาบาลท่ีใหบริการและดูแลทารกหลังคลอดเพ่ือเปนสื่อกลางในการประสานความรวมมือกับ
ทีมผูรับผิดชอบในการดูแลทารกหลังคลอด 
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-   ประสานการจัดประชุมรวมกันกับทีมผูรับผิดชอบในการดูแลทารกหลังคลอดของแตละโรงพยาบาลเพ่ือให
ผูปฏิบัติงานเห็นถึงปญหา สื่อสารปญหาใหรับรู และโนมนาวใหรวมกันลงมือแกปญหาอยางจริงจัง รวมท้ังการ
จัดเวทีการประชุมเพ่ือเปดโอกาสให แตละโรงพยาบาลท่ีเขารวมโครงการไดมีโอกาสนําเสนอผลงาน เพ่ือการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน  

-   นําเสนอโครงการคัดกรองโรคหัวใจพิการแตกําเนิดท่ีรุนแรงในทารกแรกเกิดดวยการตรวจคาความอ่ิมตัวของ
ออกซิเจนในกระแสเลือดท่ีใชการตรวจวัดทางผิวหนัง (Pulse Oximeter) พรอมท้ังแนะนําแนวทางการดําเนิน
โครงการการคัดกรอง 

กลยุทธท่ี ๒ พัฒนาศักยภาพและคุณภาพบริการ 
-  สถาบันสุขภาพเด็กแหงชาติ มหาราชินี โดยศูนยโรคหัวใจ ไดสนับสนุนวิทยากร, อุปกรณ และเปนพ่ีเลี้ยงคอยให

คําปรึกษาในการดําเนินโครงการคัดกรองโรคหัวใจพิการแตกําเนิดท่ีรุนแรงในทารกแรกเกิดกับโรงพยาบาลท่ี
เขารวมโครงการจัดอบรมใหความรูเรื่องโรคหัวใจพิการแตกําเนิดท่ีรุนแรงในทารกแรกเกิด  

-  จัดเสริมทักษะการตรวจคาความอ่ิมตัวของออกซิเจนในกระแสเลือดท่ีใชการตรวจวัดทางผิวหนัง (Pulse 
Oximeter) พรอมท้ังติดตามและนิเทศการดําเนินโครงการโดยการเขาเยี่ยมชมและรับฟงการสรุปผล
ความสําเร็จ ปญหาอุปสรรคตางๆในการดําเนินโครงการ และแนวทางการแกไขของแตละโรงพยาบาล  

กลยุทธท่ี ๓ สรางนวัตกรรมบริการคัดกรองโรคหัวใจและพัฒนาอุปกรณคูมือใหสะดวกในการใชงาน 
-   พัฒนาระบบการจัดเก็บและรายงานขอมูลการดําเนินงานโครงการ โดยมีการพัฒนาอยางตอเนื่องตั้งแตข้ันตอน

การจัดเก็บรวบรวมขอมูลผูปวยไปจนถึงการแปลผลการวินิจฉัย ดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรชนิด web-based 
จึงทําใหมีความสมบูรณของขอมูล สะดวก รวดเร็วสามารถเขาถึงผลการคัดกรองท่ัวท้ังเครือขายอยางรวดเร็ว 
ถูกตอง แมนยํา เชื่อถือไดและทันกาล 

-   จัดทําคูมือการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง โรคหัวใจพิการแตกําเนิดชนิดเขียวในทารกแรกเกิดและการคัด
กรองโรคหัวใจพิการแตกําเนิดท่ีรุนแรงในทารกแรกเกิดโดยใช เครื่องวัดคาความอ่ิมตัวของออกซิเจนทางผิวหนัง 
(pulse oximeter)  

-   ประดิษฐวงลอชวยแปลผลคาออกซิเจนในเลือดท่ีวัดผานทางผิวหนังข้ึน โดยใชชื่อวา วงลอ Blue Baby Wheel 
(BB wheel) 

-   พัฒนา Application ชวยแปลผลคาออกซิเจนในเลือดโดยสามารถ Load ลงในมือถือ ทําใหมีความสะดวกใน
ใชงาน และไมจําเปนตองพกพาวงลอสําหรับชวยการคัดกรองอีกตอไป 

-   สํารวจความพึงพอใจเพ่ือนํามาปรับปรุงนวัตกรรมบริการคัดกรองโรคหัวใจ และเผยแพรนวัตกรรมบริการคัด
กรองโรคหัวใจใหกับโรงพยาบาลเครือขายท่ัวประเทศ 

กลยุทธท่ี 4 ขยายนวัตกรรมและแนวทางของการบริการคัดกรองโรคหัวใจสูโรงพยาบาลตางๆท่ัวประเทศ 
- แนวทางการดําเนินงานการตรวจคัดกรองโดยใช pulse oximeter และเกณฑท่ีใชบอกคาความผิดปกติ 

จากคําแนะนํา ของคณะแพทยจาก AAP และ AHA เม่ือตรวจพบวาผิดปกติ (ผลการคัดกรองเปนบวก) 
ตอง แจงแพทยใหทราบเพ่ือการตรวจคนหาความผิดปกติ  รีบแกไขชวยเหลือ เด็กตองไดรับการตรวจ 
echocardiogram เร็วภายใน 24 ชม.เพราะอาจมีความผิดปกติท่ีรุนแรงถึงชีวิตไดในระยะเวลาอันสั้นถา
ไมไดรับการแกไข สวนทารกท่ีผลการคัดกรองเปนลบ ควรไดรับคําแนะนํา เรื่องการสังเกตอาการ เขียว 
หอบเหนื่อย และ สถานท่ีท่ีจะแนะนําใหมาพบแพทย ใหเอกสารแนะนํากอนกลับบาน 

- รณรงคใหเกิดบริการคัดกรองโรคหัวใจพิการแตกําเนิดชนิดรุนแรงในทารกแรกเกิด ดวยการใชเครื่องตรวจ
วัดปริมาณความอ่ิมตัวของออกซิเจนในกระแสเลือด (Pulse Oximeter: PO) ซ่ึงสามารถคัดกรองผูปวย
โรคหัวใจพิการแตกําเนิด ชนิดรุนแรงในทารกแรกเกิด เพ่ือคนหาผูปวยกลุมโรคนี้กอนท่ีผูปวยจะแสดง
อาการรุนแรง  โดยทํางานศึกษาวิจัยนํารองแบบกลุมรวมกับสถานพยาบาลท่ีเปนพันธมิตรในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล เปนการศึกษาวิจัยแบบนํารองเพ่ือคนหาความชุกของเด็กท่ีเปนโรคหัวใจ 
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- ขยายการดําเนินการนวตกรรมบริการคัดกรองเด็กโรคหัวใจพิการแตกําเนิดชนิดรุนแรงใหกับโรงพยาบาล
ประจําจังหวัดตางๆใน 12 เขตบริการสุขภาพ 

- ศึกษาวิจัยและเผยแพรผลการศึกษาการทําโครงการคัดกรองโรคหัวใจพิการแตกําเนิดท่ีรุนแรงในทารกแรก
เกิดใหกับโรงพยาบาลเครือขายท่ัวประเทศ 
 

5. ทรัพยากรท่ีใชในการดําเนินการ 
     การดําเนินงานของศูนยโรคหัวใจ เพ่ือสรางและขยายนวัตกรรมบริการคัดกรองโรคหัวใจพิการแตกําเนิด

ท่ีรุนแรงเพ่ือลดอัตราการเสียชีวิตในทารกแรกเกิด ถือเปนโครงการในระดับชาติท่ีมีขนาดใหญ จําเปนตองมี
งบประมาณสนับสนุนท่ีเพียงพอ โดยแบงประเภทของกิจกรรมตามงบประมาณท่ีไดรับดังตอไปนี้ 

5.1  โรงพยาบาลในเขตกรุงเทพมหานคร (เขตท่ี 13)  ไดงบดําเนินการจากสํานักงานหลักประกันสุขภาพ
แหงชาติ (สปสช) ในเขตท่ี 13 โดยนํามาสนับสนุนการคัดกรองเบื้องตนใน 7 โรงพยาบาล โดยผานทางสถาบัน
สุขภาพเด็กแหงชาติมหาราชินี ไดแกโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช นพรัตนราชธานี, เจริญกรุงประชารักษ, 
ราชวิถี, ตํารวจ, ตากสิน และเลิศสิน ตามลําดับ ซ่ึงผูปวยเด็กโรคหัวใจท่ีรุนแรง ท่ีไดจากการคัดกรองใน
โรงพยาบาลเหลานี้ จะถูกสงตอเพ่ือเขาใหการตรวจรักษาในเบื้องตนท่ีสถาบันสุขภาพเด็กแหงชาติ มหาราชินี 
และตั้งแตปงบประมาณ 2560 จนถึงปจจุบัน สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ (สปสช) ในเขตท่ี 13 ได
ดําเนินการสนับสนุนการคัดกรองโดยตรงใหกับโรงพยาบาลในเขต 13 (กรุงเทพมหานคร) ทําใหมีโรงพยาบาล
ตางๆ ในเขตบริการสุขภาพท่ี 13 เขารวมโครงการเปนจํานวนมากกวา 40 โรงพยาบาล 

5.2  โรงพยาบาลท่ีอยูใน 12 เขตบริการสุขภาพ (นอกเขตกรุงเทพมหานคร) ในเบื้องตน ทางศูนยโรคหัวใจได
ของบดําเนินกิจกรรมการคัดกรองเด็กโรคหัวใจจากกรมการแพทยกระทรวงสาธารณสุข เพ่ือนําไปสนับสนุน
การคัดกรองในโรงพยาบาลตางๆท่ีข้ึนอยูกับเขตบริการสุขภาพตางๆ ซ่ึงมีอยูท้ังหมด 12 เขตบริการสุขภาพ 
ทําใหสามารถจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องปญหาโรคหัวใจพิการแตกําเนิดท่ีรุนแรงและสรางเครือขายการ
คัดกรองโรคหัวใจท่ีรุนแรงในทารกแรกเกิดเพ่ือลด Infant mortality rate ของประเทศ และพัฒนาความรู
ความชํานาญในการรักษาโรคหัวใจ รวมท้ังนิเทศ ตรวจเยี่ยม พรอมบรรยายทางวิชาการและแนวทาง การคัด
กรองเด็กโรคหัวใจรวมกับโรงพยาบาลประจําจังหวัดท่ีรวมเปนเครือขายทางวิชาการรวมกันจนครบท้ัง 12 เขต
บริการสุขภาพ  และตั้งแตปงบประมาณ 2560 จนถึงปจจุบัน ศูนยโรคหัวใจโดยความเห็นชอบจากราชแพทย
วิทยาลัย ไดรวมมือกับคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) สาขาทารกแรกเกิด ทําการ
กําหนดใหการคัดกรองโรคหัวใจพิการแตกําเนิด เปนตัวชี้วัดหลักในโรงพยาบาลท่ัวประเทศ สงผลใหมีการ
ขยายการคัดกรองในโรงพยาบาลตางๆ เพ่ิมข้ึนอยางมากมาย จนปจจุบัน มีโรงพยาบาลท่ีเขารวมโครงการ
แลว มากกวา 250 โรงพยาบาลท่ัวประเทศ 

 
6. ข้ันตอนสําคัญในการพัฒนาการบริการและการนําไปปฏิบัติ 

6.1.1 ศูนยโรคหัวใจ สถาบันสุขภาพเด็กแหงชาติมหาราชินี เริ่มโครงการสรางนวัตกรรมบริการคัดกรองโรคหัวใจ
พิการแตกําเนิดชนิดรุนแรงอยางเปนรูปธรรม ตั้งแตป พ.ศ. 2558 จนถึงปจจุบัน โดยพัฒนาระบบการ
จัดเก็บและรายงานขอมูลการดําเนินงานโครงการอยางตอเนื่องตั้งแตข้ันตอนการจัดเก็บรวบรวมขอมูล
ผูปวยไปจนถึงการแปลผลการวินิจฉัย ดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรชนิด web-based จึงทําใหมีความ
สมบูรณของขอมูล สะดวก รวดเร็วสามารถเขาถึงผลการคัดกรองท่ัวท้ังเครือขายอยางรวดเร็ว ถูกตอง 
แมนยํา เชื่อถือไดและทันกาล  

6.1.2  การคัดกรองในระยะแรก (ซ่ึงทําในรูปแบบของงานวิจัยกอนป พ.ศ. 2558 คือตั้งแตป พ.ศ. 2555-2557 
ซ่ึงทําใน 12 โรงพยาบาลในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล กับกลุมตัวอยางทารกท่ีไดรับการคัดกรอง
จํานวน 50,000 ไดผลเปน True Positive 21 ราย ซ่ึงท้ัง 21 รายไดรับการดูแลรักษาเบื้องตนกอนท่ีจะมี
อาการ และไดรับการสงตอเพ่ือทําการรักษาเฉพาะในแตละโรค แตกลับพบวาเปน False Negative ถึง 
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11 ราย ซ่ึงถือวาเปนจํานวนมากเม่ือเทียบกับมาตรฐานในระดับสากลจากการวิเคราะหหวงโซอุปทานของ
กระบวนการบริการคัดกรองตั้งแตเริ่มตน พบวาความผิดพลาดจากการแปลผลการคัดกรองของคาความ
อ่ิมตัวของออกซิเจน เกิดจากความสับสนในการจําตัวเลข criteria ของการแปลผล จนทําใหเกิดความ
ผิดพลาดดังกลาว ทางทีมงานจึงไดมีการพัฒนาปรับปรุงนวัตกรรมบริการคัดกรองโรคหัวใจพิการแตกําเนิด
ชนิดรุนแรงอยางและวิธีการแปลผลใหมเพ่ือใหผูท่ีทําการคัดกรองสามารถปฏิบัติงานไดงายข้ึน โดยไมตอง
จําตัวเลข criteria ใดๆ จึงไดดําเนินการประดิษฐวงลอ Blue Baby Wheel (BB wheel) เพ่ือชวยในการ
แปลผลข้ึนในป 2557 และนํามาใชในโรงพยาบาลเครือขายท่ัวประเทศในปงบประมาณ พ.ศ.2558 และซ่ึง
หลังจากท่ีใชเครื่องมือชวยแปลผลคาออกซิเจนในเลือดท่ีวัดผานทางผิวหนัง เพ่ือคัดกรองโรคหัวใจพิการ
แตกําเนิดจากการคัดกรองในกลุมตัวอยางจํานวน 30,000 ราย ยังไมพบรายงานการวินิจฉัยคัดกรอง
ผิดพลาดแตอยางใดจากนั้นจึงไดขยายนวัตกรรมการดําเนินโครงการคัดกรองเด็กโรคหัวใจใหกับ
โรงพยาบาลประจําจังหวัดเพ่ิม ข้ึนอีกใน 4 เขตบริการสุขภาพ เขตคือ เขต 2, 5, 9 และ 11 โดยไดเริ่มให
การสนับสนุนโรงพยาบาลตางๆท่ีไดดําเนินการคัดกรองไปแลว ใหจัดการอบรมและขยายการคัดกรองลงสู
โรงพยาบาลในระดับอําเภอในเขตจังหวัดของตนเอง ใหสามารถทําการคัดกรองโรคหัวใจพิการแตกําเนิดท่ี
รุนแรงไดดวยตนเอง   

6.1.3  จนมาถึงในปงบประมาณ 2559 ดวยมีโรงพยาบาลตางๆ เห็นความสําคัญและไดเขารวมโครงการเปน
จํานวนมาก ทําใหจํานวนวงลอ Blue Baby Wheel (BB wheel) ท่ีผลิตข้ึนเพ่ือชวยแปลผลในการคัด
กรอง ไมเพียงพอกับการแจกจาย สถาบันสุขภาพเด็กแหงชาติมหาราชินี โดยศูนยความเปนเลิศโรคหัวใจ
จึงไดรวมมือกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา วิทยาเขตปราจีนบุรี ทําการปรับแนวทางการคัดกรองโดย
สรางเปน application ท่ีสามารถ down load ลงใน smart phone ของผูท่ีทําการคัดกรอง ทําให
สะดวกในการแปรผลยิ่งข้ึน จากนั้นจึงไดขยายการดําเนินโครงการคัดกรอง ลงสูโรงพยาบาลจังหวัดใน
เขตบบริการสุภาพอีก 4 เขตคือ เขต 3, 6, 10 และ 12 ทําใหสามารถดําเนินการคัดกรองไดครบท้ัง 13 
เขตบริการสุภาพท่ัวประเทศ  

 
6.2 ลําดับข้ันตอนในการปฏิบัติ 
6.2.1 ประสานงานกับแพทยผูรับผิดชอบดูแลเด็กโรคหัวใจในโรงพยาบาลท่ีใหบริการและดูแลทารกหลังคลอด

เพ่ือเปนสื่อกลางในการประสานความรวมมือกับทีมผูรับผิดชอบในการดูแลทารกหลังคลอด 
6.2.2 นําเสนอนวัตกรรมบริการคัดกรองโรคหัวใจพิการแตกําเนิดชนิดรุนแรงเพ่ือลดการเสียชีวิตในทารกแรกเกิด

ดวยการตรวจคาความอ่ิมตัวของออกซิเจนในกระแสเลือดท่ีใชการตรวจวัดทางผิวหนัง (Pulse Oximeter) 
พรอมท้ังแนะนําแนวทางการดําเนินโครงการการคัดกรอง  

6.2.3 สนับสนนุเงินทุนและอุปกรณ  
6.2.4 ติดตามและนิเทศการดําเนินโครงการโดยการเขาเยี่ยมชมและรับฟงการสรุปผลความสําเร็จ ปญหาอุป

สรรคตางๆในการดําเนินโครงการ และแนวทางการแกไขของแตละโรงพยาบาล และสนับสนุนวิทยากร 
(อบรมใหความรู), เงินทุนและอุปกรณ  

6.2.5 พัฒนาระบบการจัดเก็บและรายงานขอมูลการดําเนินงานโครงการ พัฒนาองคความรู โดยมีระบบการ
จัดเก็บฐานขอมูลสวนกลาง ท่ีสามารถตรวจสอบและติดตามการประเมินผลในภาพรวมได 

 
   6.3 ระบบการติดตามและประเมินผลการพัฒนาบริการ 

6.3.1 ศูนยโรคหัวใจ มีระบบการติดตามและนิเทศการดําเนินโครงการในเขตบริการสุขภาพตางๆ โดยการเขา
เยี่ยมชมและรับฟงการสรุปผลความสําเร็จ รวมท้ังรับฟงปญหาและอุปสรรคตางๆในการดําเนินโครงการ 
และหาแนวทางการแกไขใหกับแตละโรงพยาบาล  
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6.3.2 ศูนยโรคหัวใจ มีระบบการลงขอมูลแบบ On-line ในฐานขอมูลอันเดียวกัน ทําใหสามารถทราบผลการคัด
กรองในแตละโรงพยาบาลแบบทันที โดยเฉพาะในกรณีท่ีพบผลการคัดกรองท่ีผิดปกติ ก็สามารถทราบ
รายชื่อผูปวย และติดตอประสานงานเพ่ือสงตอผูปวยไดอยางมีคุณภาพ  

6.3.3  ศูนยโรคหัวใจ มีระบบการตรวจประเมินผลการคัดกรองในแตละโรงพยาบาลจากฐานขอมูลแบบ On - 
line ท่ีแตละโรงพยาบาลลงรวมกัน แลวนํามาปรับปรุงการการดําเนินงานเพ่ือสรางเครือขายการคัดกรอง
เด็กโรคหัวใจใหเกิดประโยชนกับเด็กแรกคลอดจากท่ัวประเทศ 

 

 
 

ภาพท่ี 7 แสดงหนา Web page สําหรับลงขอมูลแบบ On-line  
เพ่ือติดตามและประเมินผลการคัดกรองโรคหัวใจพิการแตกําเนิด 

 
 
 
 

7. ปญหา อุปสรรค รวมถึงวิธีการบริหารจัดการ 
7.1 ตั้งแตป พ.ศ. 2557 เปนตนมา สถาบันสุขภาพเด็กแหงชาติ มหาราชินี ไดเริ่มรณรงคให  implement 

นวัตกรรมบริการคัดกรองโรคหัวใจพิการแตกําเนิดชนิดรุนแรงเพ่ือลดการเสียชีวิตในทารกแรกเกิดชนิด
รุนแรงลงไปสูเขตบริการสุขภาพตางๆ โดยการจัดอบรมเก่ียวกับโรคหัวใจพิการแตกําเนิดท่ีรุนแรง แนว
ทางการคัดกรองโรคหัวใจในทารกกลุมนี้ และวิธีการใชวงลอเพ่ือชวยแปลผลในการคัดกรองใหกับ
โรงพยาบาลศูนยและโรงพยาบาลประจําจังหวัดในเขตบริการสุขภาพตางๆ  ซ่ึงไดรับความรวมมือเปนอยาง
ดี โดยมีการลงทะเบียนขอมูลผูปวยผานทาง web-based program จนในปงบประมาณ 2558 ไดขยาย
การดําเนินโครงการคัดกรองเด็กโรคหัวใจใหกับโรงพยาบาลประจําจังหวัดเพ่ิมข้ึน โดยไดเริ่มใหการ
สนับสนุนโรงพยาบาลตางๆท่ีไดดําเนินการคัดกรองไปแลว ใหจัดการอบรมและขยายการคัดกรองลงสู
โรงพยาบาลในระดับอําเภอในเขตจังหวัดของตนเอง ใหสามารถทําการคัดกรองโรคหัวใจพิการแตกําเนิดท่ี
รุนแรงไดดวยตนเอง จนมาถึงในปงบประมาณ 2559 มีโรงพยาบาลตางๆ เห็นความสําคัญและไดเขารวม
โครงการเปนจํานวนมาก ทําใหจํานวนวงลอท่ีผลิตข้ึนเพ่ือชวยแปลผลในการคัดกรอง ไมเพียงพอกับการ
แจกจาย วิธีการบริหารจัดการคือสถาบันสุขภาพเด็กแหงชาติมหาราชินี โดยศูนยความเปนเลิศโรคหัวใจจึง
ไดรวมมือกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา วิทยาเขตปราจีนบุรี ทําการปรับแนวทางการคัดกรองโดย
สรางเปน application ท่ีสามารถ down load ลงใน smart phone ของผูท่ีทําการคัดกรอง ทําใหสะดวก
ในการแปรผลยิ่งข้ึน  
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7.2 โครงการคัดกรองเด็กโรคหัวใจจะสงผลดีตอเด็กโรคหัวใจท้ังประเทศ แตการดําเนินงานคัดกรองเด็กโรคหัวใจ 
จะตองดําเนินการโดยพยาบาลในแผนกสูตินารีท่ีดูแลเด็กอายุ 24 ชม.หลังเกิด ซ่ึงจะตองเสียสละเวลาในการ
คัดกรองเด็กเปนจํานวนมาก วิธีการบริหารจัดการโดยทํางานรวมกับทีม Service plan newborn ท่ีจะตอง
บูรณาการรวมกับทีมท่ีดูแลแมและเด็กหลังเกิด เพ่ือผลักดันโครงการใหสําเร็จในระดับประเทศ 

7.3 การดําเนินงานคัดกรองเด็กโรคหัวใจของศูนยโรคหัวใจในนามของสถาบันสุขภาพเด็กแหงชาติมหาราชินี และ
ทํางานภายใตรมของกรมการแพทย ยังไมไดประกาศเปนนโยบายในระดบักรมหรือกระทรวง ทําใหการ
ผลักดันจนเปนการชี้นําในระดับประเทศ (NHA) ยังไมประสบผลสําเร็จเทาท่ีควรนอกจากนี้ การผลักดันให
เกิดการคัดกรองท่ัวประเทศ ทําใหมีจํานวนโรงพยาบาลท่ีรวมในการคัดกรองเพ่ิมมากข้ึนทุกๆป งบประมาณ
ท่ีใชในการดําเนินการคัดกรองก็จะเพ่ิมข้ึนเปนเงาตามตัว ณ จุดหนึ่ง ก็จะเกินศักยภาพของศูนยโรคหัวใจ ท่ี
จะดําเนินการโดยลําพัง  ดังนั้น สถาบันสุขภาพเด็กแหงชาติมหาราชินีโดยศูนยโรคหัวใจ ไดทําหนังสือแจงถึง
เหตุผล ความจําเปนและประโยชนของการคัดกรองเด็กโรคหัวใจผานไปยังราชแพทยวิทยาลัย จนไดการ
ยอมรับ และขอการสนับสนุนจากคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) สาขาทารก
แรกเกิด เพ่ือผลักดันใหการคัดกรองเด็กโรคหัวใจกลายเปนนโยบาย มีการดําเนินการในลักษณะของงาน
ประจําท่ีทุกโรงพยาบาล สมควรจะตองทํา  

 

 

ภาพท่ี 8 ประโยชนท่ีไดรับจากการดําเนินการพัฒนาบริการ 

8. ประโยชนท่ีไดรับจากการดําเนินการพัฒนาบริการ 
8.1 เนื่องจากกระทรวงสาธารณสุข มีนโยบายพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนตั้งแตในชวงตั้งครรภ วัยเด็ก วัย

เจริญพันธุ วัยบรรลุนิติภาวะ วัยชรา และผูพิการ โดยกําหนดใหเด็กตองไดรับการตรวจคัดกรองความเสี่ยง
และสรางเสริมสุขภาพ ซ่ึงการตรวจคัดกรองโรคหัวใจพิการแตกําเนิด เปนสิ่งจําเปนท่ีตองกระทําในทารก
แรกเกิดทุกคน เพ่ือใหทารกแรกเกิดมีโอกาสรอดชีวิตมากข้ึน ปจจุบันวิทยาการทางการแพทยกาวหนาทําให
สามารถนําเทคโนโลยีสมัยใหมมาใชในการคัดกรองโรคหัวใจพิการแตกําเนินไดงาย โดยการใช  Pulse 
oximeter เพ่ือตรวจวัดคาความอ่ิมตัวของออกซิเจนในเลือดท่ีใชการตรวจวัดทางผิวหนัง ซ่ึงเทคนิคการใช 
pulse oximeter นั้นไมยุงยากไมตองเจาะเลือดหรือทําใหเด็กเจ็บปวด เชื่อถือได ราคาไมแพง และสามารถ
คัดกรองทารกท่ีผิดปกติเพ่ือสงตอใหแพทยโรคหัวใจเด็กดูแลตอไปได ซ่ึงจะชวยใหทารกไดรับการตรวจ
วินิจฉัยยืนยันชนิดของความผิดปกติและไดรับการรักษาท่ีรวดเร็วกอนเกิดอาการรุนแรง เพ่ือชวยลดอัตรา
ตาย-พิการในทารกแรกเกิด 
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8.2 การสรางนวัตกรรมบริการคัดกรองโรคหัวใจพิการแตกําเนิดชนิดรุนแรงเพ่ือลดการเสียชีวิตในทารกแรกเกิด 
(Infant mortality rate) ของประเทศสามารถใหการวินิจฉัยและการรักษาท่ีรวดเร็วข้ึน ทําใหสามารถลด
อัตราตายของเด็กโรคหัวใจพิการแตกําเนิดท่ีรุนแรงได ทําใหเห็นประโยชนของการตรวจคัดกรองในปจจุบัน
อยางความชัดเจน ซ่ึงผูเชี่ยวชาญดานทารกแรกเกิดกลาววา ในปจจุบันไมมีเหตุผลอะไรท่ีจะไมทําการตรวจ
คัดกรองนี้ นอกจากนี้ยังมีผลพลอยไดอีกมากมาย เชนสามารถชวยสืบคนความผิดปกติดานอ่ืนๆ ท่ีทําใหเด็ก
มีคาออกซิเจนในรางกายต่ํา เชนโรคระบบทางเดินหายใจ และทําใหสามรถวินิจฉัยโรคในกลุมนี้ไดเร็วข้ึน  

8.3 ปญหาท่ีสําคัญคือในสวนของ Undiagnosed death 4.4 /100,000 live birth (มีรายงานเด็กท่ีเสียชีวิตจาก 
CHDเปนการเสียชีวิตกอนไดรับการวินิจฉัย 10-30%) โรคหัวใจพิการแตกําเนิดชนิดเขียวท่ีรุนแรงสวนใหญ
ไมมีปญหาขณะอยูในครรภ ภายหลังจากท่ีคลอดก็ไมไดแสดงอาการของโรคออกมา หรืออาจมีอาการเพียง
เล็กนอยในขณะแรกคลอด 48 ชั่วโมงแรก ทําใหสูติแพทย, กุมารแพทยผูดูแลไมสามารถใหการวินิจฉัย
เบื้องตนได และอนุญาตใหมารดาและเด็กกลับบาน แตเด็กท่ีกลับไปอาจจะแสดงอาการของโรคอยางรุนแรง 
ซ่ึงในอดีตเด็กกลุมนี้จํานวนมากท่ีเสียชีวิตท่ีบาน จํานวนไมนอยท่ีอาการรุนแรงมากแลวคอยพามา
โรงพยาบาล การคัดกรองเด็กโรคหัวใจ จะชวยใหทราบความผิดปกติไดตั้งแตตนกอนผูปวยจะมีอาการท่ี
ชัดเจน ซ่ึงการตรวจคนหาโรคจะชวยใหแพทยสามารถเตรียมการลวงหนา เชนใหยารักษา ติดตอศูนยหัวใจ
เพ่ือสงตัวทารกเขาสูกระบวนการรักษาตอเนื่องตอไป ซ่ึงจะชวยใหผูปวยเหลานี้มีโอกาสเขารับการรักษา 
และมีโอกาสรอดชีวิตมากข้ึน   

8.4 การสรางนวัตกรรมบริการคัดกรองโรคหัวใจพิการแตกําเนิดชนิดรุนแรงเพ่ือลดการเสียชีวิตในทารกแรกเกิด
ดวยเครื่อง Pulse Oximeter  มีการศึกษาเชิงนโยบายดวยองคประกอบดานตางๆ โดยเฉพาะทางดาน
ความปลอดภัย (safety) เครื่องวัด Pulse Oximeter ทางผิวหนัง ไมมีอันตรายใดๆ กับผิวและตัวทารก 
และทางดานประสทิธิผล (effectiveness) พบวาการคัดกรองไดประสิทธิผลเปนอยางดี สามารถคัดกรอง
เพ่ือแยกหาผูปวยท่ีเปนโรคหัวใจชนิดท่ีรุนแรง (True positive)ไดกอนท่ีจะอนุญาตใหกลับบานไดในสัดสวน
ท่ีใกลเคียงกับมาตรฐานสากล เครื่องมือ Pulse Oximeter เปนเครื่องมือท่ีใชในการตรวจคาความอ่ิมตัวของ
ออกซิเจนในกระแสเลือดท่ีใชตรวจวัดทางผิวหนังท่ีใชกันอยูท่ัวไป เปน non invasive ใชติดท่ีปลายนิ้วมือ 
นิ้วเทา อานคาไดรวดเร็ว มีความแมนยําสูง เปนเครื่องขนาดเล็ก เคลื่อนยายไดงาย ในประเทศท่ีพัฒนาแลว 
เชนในสหรัฐอเมริกา นํามาใชเพ่ือการคัดกรองวินิจฉัยเด็กท่ีเปนโรคหัวใจท่ีรุนแรงชนิดเขียวในทารกแรกเกิด
ทําใหสามารถคนหาผูปวยไดเร็วกอนท่ีจะเกิดอาการได  

8.5 การสรางนวัตกรรมบริการคัดกรองโรคหัวใจพิการแตกําเนิดชนิดรุนแรงเพ่ือลดการเสียชีวิตในทารกแรกเกิด
ในปจจุบันไดขยายแนวทางการปฏิบัติในโรงพยาบาลประจําจังหวัดและโรงพยาบาลอําเภอตางๆท่ัวประเทศ 
ทําใหเกิดโครงขายของการสงตออยางชัดเจน สงผลใหผูปวยโรคหัวใจพิการแตกําเนิดท่ีรุนแรง สามารถไดรับ
การดูแลรักษาอยางรวดเร็วทันทวงที  
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year 30/12/2013 30/12/2014 30/12/2015 30/12/2016 30/12/2017 30/12/2018 

No.of the hospital 4 48 94 136 208 263 
No. of 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 

 
ภาพท่ี 9 สถิติผูปวยจากการคัดกรอง 

 
8.6  ศูนยโรคหัวใจในนามของสถาบันสุขภาพเด็กแหงชาติมหาราชินีไดขยายการดําเนินโครงการคัดกรอง ลงสู

โรงพยาบาลจังหวัดใน12 เขตบบริการสุภาพ ทําใหสามารถดําเนินการคัดกรองไดครบท้ัง 13 เขตบริการ
สุภาพท่ัวประเทศ จากขอมูลลาสุดเม่ือวันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2562 พบวามีจํานวน โรงพยาบาลท่ีเขารวม
โครงการท้ังสิ้น 263 โรงพยาบาล มีทารกแรกเกิดท่ีไดรับการคัดกรอง  166,098 ราย และมีเด็กท่ีไดผลการ
คัดกรองเปนบวกอยูท่ี 263 ราย มีอัตราการตรวจคัดกรองทารกแรกเกิดในปจจุบันอยูท่ี 15,768 รายตอ
เดือน ซ่ึงประมาณไดวาดวยอัตราการคัดกรอง ในปจจุบัน จะมีทารกแรกเกิดท่ีไดรับการคัดกรองโรคหัวใจใน
พิการแตกําเนิดท่ีรุนแรงดวย pulse oximeter ประมาณ 1.4 แสนคนตอป หรือประมาณ 20% ของเด็กท่ี
เกิดท้ังประเทศ และจากการ review literature พบวา positive predictive valve เม่ือการคัดกรองเปน
บวกจะมีโอกาสเปนโรคหัวใจพิการแตกําเนิดท่ีรุนแรงจริงอยูท่ี 60-70% จึงคาดวา ณ.ปจจุบันเราสามารถ
ตรวจพบเด็กโรคหัวใจพิการแตกําเนิดท่ีรุนแรงโดยท่ีเด็กยังไมมีอาการ ไดโดยใช pulse oximeter ประมาณ 
90 คน/ป ซ่ึงหากสามารถขยายการคัดกรองจนกลายเปนงาน routine ของทุกโรงพยาบาลท่ัวประเทศ จาก
สถิติจํานวนทารกท่ีเกิดในประเทศไทย 736,352 คน ในป 2558 จึงคาดวาจะสามารถคนหาเด็กทารกแรก
เกิดท่ีเปนโรคหัวใจพิการแตกําเนิดท่ีรุนแรงในขณะท่ียังไมมีอาการ ประมาณมากกวา 700 คน/ป 

 
9. การสรางความย่ังยืนและการขยายผลไปยังหนวยงานอ่ืน ๆ  
9.1 การสรางนวัตกรรมบริการคัดกรองโรคหัวใจพิการแตกําเนิดชนิดรุนแรงเพ่ือลดการเสียชีวิตในทารกแรกเกิดได

เริ่มดําเนินการโครงการประเมินเทคโนโลยีทางการแพทยดวยการทําวิจัยในเรื่องการคัดกรองโรคหัวใจพิการ
แตกําเนิด เพ่ือใหไดขอมูลเชิงประจักษ กอนนําเสนอเปนนโยบายระดับชาติเพ่ือประกอบการตัดสินใจใหกับผู
กําหนดนโยบายท้ังในระดับหนวยงาน / กรม / ประเทศ เพ่ือใหเกิดการเลือกใช จัดหาเทคโนโลยีทางการ
แพทย และจัดสรรทรัพยากร ท่ีเหมาะสมและคุมคา ท้ังยังชวยในการตอบคําถามท่ีเก่ียวกับการพัฒนาและใช
เทคโนโลยีใหม ๆ 

9.2 ผลจากการใช application ท่ี load ลงใน smart phone สําหรับผูท่ีทําการคัดกรองโรคหัวใจพิการแตกําเนิด
ในโรงพยาบาลเครือขายตางๆ ทําใหประหยัดคาใชจายในการทําวงลอเพ่ือชวยในการแปลผลขอมูลซ่ึงมี
คาใชจายอันละ 20 บาท ในแตละปจะตองใชไมต่ํากวา 650 อัน รวมเปนเงินประมาณ  13,000 บาท และผล
จากสํารวจความพึงพอใจของผูท่ีใช application ชวยแปลผลการคัดกรองโรคหัวใจพิการแตกําเนิดท่ีรุนแรง
ซ่ึงไดดําเนินการในโรงพยาบาลเครือขายตางๆ จํานวน 100 คน จากการสุมใน 113 โรงพยาบาล พบวา มี
ความพึงพอใจตอความเหมาะสมสะดวกตอการใชงานของ application ในระดับมากท่ีสุดท่ี 4.53 สวนความ
สะดวกรวดเร็วและความชัดเจนในการแปลผลมีระดับความพึงพอใจมาก (มีคาความพึงพอใจเฉลี่ยท่ี 4.06 
และ 4.15 ตามลําดับ) สําหรับภาษาท่ีใชอธิบายผลและการออกแบบหนาจอ มีระดับความพึงพอใจปานกลาง 
(มีคาความพึงพอใจเฉลี่ยท่ี 3.45 และ 4.47 ตามลําดับ) จึงสรุปไดวา application ชวยแปลผลการคัดกรอง
โรคหัวใจพิการแตกําเนิดท่ีรุนแรง สามารถสรางความพึงพอใจใหแกเจาหนาท่ีผูใชงาน ไดตามวัตถุประสงค
ท่ีตั้งไว 
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9.3 มีการเผยแพรอยางเหมาะสม โดยนําองคความรูจากการการประเมินเทคโนโลยีทางการแพทยในเรื่องการสราง
เครือขายการคัดกรองโรคหัวใจพิการแตกําเนิดท่ีรุนแรงในทารกแรกเกิดดวยเครื่อง Pulse Oximeter 
นําเสนอในท่ีประชุมวิชาการ ในกลุมวิชาชีพเฉพาะระดับชาติ และนานาชาติ และขยายการคัดกรองลงสู
โรงพยาบาลในระดับชมุชน โดยใหการสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพในการคัดกรองของสถานพยาบาลท่ีเปน
โรงพยาบาลประจําจังหวัดในเขตบริการสาธารณสุขพ้ืนท่ีตาง ๆ ท่ีพรอมจะเขารวมโครงการเพ่ือใหเกิดการคัด
กรองในโรงพยาบาลระดับชุมชน ดวยการโอนเงินงบประมาณเขาพ้ืนท่ีใหกับโรงพยาบาลท่ีอยูในเขตบริการ
สุขภาพตาง ๆเปนคาสนับสนุนการจัดกิจกรรมใหความรูและขยายการคัดกรองไปยังโรงพยาบาลระดับชุมชน  

9.4 เสนอเรื่องการสรางเครือขายการคัดกรองโรคหัวใจพิการท่ีรุนแรงในทารกแรกเกิดดวยเครื่อง Pulse 
Oximeter ของศูนย COE โรคหัวใจในเด็ก สูการกําหนดเปนเกณฑการบริหารสาธารณสุขในระดับชาติ 
(National health authority) 

 

 

ภาพท่ี 10 สถิติทารกแรกเกิดของประเทศไทยท่ีลดลงอยางตอเนื่อง 

 
10. บทเรียนท่ีไดรับจากการดําเนินการพัฒนาบริการ  

10.1 องคประกอบหลักท่ีทําใหนวัตกรรมบริการคัดกรองโรคหัวใจพิการแตกําเนิดชนิดรุนแรงเพ่ือลดการ
เสียชีวิตในทารกแรกเกิด ประสบความสําเร็จ คือ 
-   ความมุงม่ันของบุคลากรทางการแพทยท้ังจากศูนยโรคหัวใจสถาบันสุขภาพเด็กแหงชาติมหาราชินี 

รวมกับ โรงพยาบาลเครือขายท้ัง 13 เขตบริการสุขภาพ ในการท่ีจะรวมดวยชวยกันแกไขวงจรปญหา
การดูแลทารกแรกเกิดท่ีเปนโรคหัวใจพิการแตกําเนิด ชวยใหทารกไดรับการตรวจวินิจฉัยยืนยันชนิด
ของความผิดปกติและไดรับการรักษาท่ีรวดเร็วกอนเกิดอาการรุนแรง 

-   บุคลากรทางการแพทยมีความพรอมในองคความรูเรื่องการบริหารจัดการในการดูแลปญหาทารกแรกเกิดท่ี
เปนโรคหัวใจพิการแตกําเนิด 

-   มีการดําเนินงานตามยุทธศาสตร มีการทบทวนและปรับปรุง 
-   ไดรับการสนับสนุนจากสํานักงานหลักประกันสุขภาพใหดําเนินการคัดกรองในเขตกทม.และขยายไปในยัง

ปริมณฑลในรูปแบบการวิจัยและนํามาซ่ึงแนวทางการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม 
-   ไดรับการสนับสนุนจากผูอํานวยการสถาบันฯ เห็นความสําคัญสนับสนุน ซ่ึงตรงกับความพยายามท่ีจะลด

อัตราตายของทารกและเด็กเล็กของท้ังประเทศของกระทรวงสาธารณสุข 
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10.2 สิ่งท่ีไดเรียนรูจากการดําเนินโครงการ พบวา โอกาสของการสงตอ การรักษา และผลการรักษาในรายท่ีวินิจฉัยได
กอนมีอาการเทียบกับ ทารกหลังเกิดอาการแลวแตกตางกันมาก ปจจุบันวิวัฒนาการของการรักษาเด็กโรคหัวใจ
พิการแตกําเนิดไดผลอยูในเกณฑท่ีดีมากโดยเฉพาะถาทารกไมไดมีภาวะแทรกซอนหรือมีอาการรุนแรงกอนการ
รักษา  

10.3 ขอเสนอแนะเพ่ือการดําเนินการในอนาคต ควรนําเสนอหัวขอปญหาการดูแลทารกแรกเกิดท่ีเปนโรคหวัใจ
พิการแตกําเนิด การวินิจฉัยโรคไดชา ทารกไดรับการรักษาท่ีชา เกิดผลกระทบเปนวงจรปญหาท่ีมี
ความสําคัญระดับประเทศ พรอมท้ังสรุปผลสําเร็จของการสรางเครือขายการคัดกรองโรคหัวใจพิการแต
กําเนิดท่ีรุนแรงในทารกแรกเกิด เพ่ือใหสามารถเปนขอมูลประกอบการตัดสินใจเชิงนโยบายสําหรับ
กระทรวงสาธารณสุข ใหการพิจารณาใหการสนับสนุนและผลักดันใหการคัดกรองดวย Pulse Oximeter 
นี้เกิดข้ึนอยางครอบคลุมท้ังประเทศ   

10.4 การสรางเครือขายการคัดกรองโรคหัวใจท่ีรุนแรงในทารกแรกเกิดเพ่ือลด Infant mortality rate ของ
ประเทศ โดยดําเนินการไปทีละเขตบริการสุขภาพดวยการพัฒนาความรูความชํานาญในการรักษา
โรคหัวใจ รวมท้ังนิเทศ ตรวจเยี่ยม พรอมบรรยายทางวิชาการและแนวทาง ปจจุบันการคัดกรองเด็ก
โรคหัวใจรวมกับโรงพยาบาลประจําจังหวัดท่ีรวมเปนเครือขายทางวิชาการรวมกัน ไดดําเนินการครบแลว
ท้ัง 13 เขตบริการสุขภาพ พรอมกับการเพ่ิมการจํานวนโรงพยาบาลท่ีรวมเปนเครือขายในเขตบริการสุขภาพ
ท่ี 13 (กรุงเทพมหานคร) โดยศูนยโรคหัวใจ มีเปาหมายใหเกิดการคัดกรองโรคหัวใจท่ีรุนแรงในทารกแรก
เกิด ใหครอบคลุมโรงพยาบาลชุมชนใน 13 เขตบริการสาธารณสุขท่ัวประเทศ เพ่ือใหมีการดําเนินการคัด
กรองเปนงานประจํา รวมท้ังมีการสงตอผูปวยโรคหัวใจเด็กอยางมีคุณภาพภายในระยะ 10 ปขางหนานี้ 

 
 

 

 


