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สรุปจุดที่เปน “วิธีปฏิบัติที่เปนแบบอยางที่ดีเยี่ยม” (อยางนอย 1 ขอ)
1) เสริมสรางเครือขายใหการคัดกรองโรคหัวใจพิการแตกําเนิดที่รุนแรงครอบคลุมโรงพยาบาลศูนยทั่วประเทศ
2) พัฒนานวัตกรรมการแปรผลที่แมนยําลดความผิดพลาดในการคัดกรอง
ประสิทธิผล (ตองวัดคาไดอยางนอย 1 ขอ)
1) การขยายเครือขาย 100 % (ครบ 13 เขตบริการ)
2) นําสงอุปกรณการแปลผลการคัดกรอง 100%
3) ตนทุนการผลิตลดลงไดตามเปาหมาย
4) อัตราการคัดกรองเปนไปตามปาหมาย (ไมต่ํากวา 20%)
การอนุญาตใหมูลนิธิฯ จัดใหผูสนใจเขาเยี่ยมชม “Best-Practices” ขององคกรผูสมัครนี้ได ☑ อนุญาต
การอนุญาตใหมูลนิธิฯ บันทึกวีดีโอผลงานระหวางที่นําเสนอในวันการจัดงานขององคกรผูสมัครนี้ได ☑ อนุญาต
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ชื่อเรื่อง : การสรางเครือขายคัดกรองโรคหัวใจพิการแตกําเนิดชนิดรุนแรงดวยนวัตกรรมการแปรผลที่แมนยํา
ในโรงพยาบาลศูนยทั่วประเทศ
1. ปญหา และสภาพการปฏิบัติงานเดิมกอนที่จะริเริ่มการปรับปรุง:
จากรายงานโดยธนาคารโลกในป 2558 พบวาอัตราการเสียชีวิ ตของทารกแรกเกิด ในประเทศไทยอยู ที่
7:1000 ตอการเกิดมีชีพ เมื่อเทียบกับมาเลเซีย 4:1000 ตอการเกิดมีชีพและประเทศสิงคโปร 1:1000 ตอการเกิดมี
ชีพ ประกอบกับองคการอนามัยโลกมีเปาหมายลดอัตราการเสียชีวิตในเด็กที่มีอายุต่ํากวา 5 ป ซึ่งพบวามากกวารอย
ละ 50 เปนการเสียชีวิตในทารกแรกเกิด ดังนั้นการลดอัตราการเสียชีวิตของทารกแรกเกิดจึงเปนเปาหมายที่สําคัญ
ในแผนพัฒนาระบบสุขภาพของประเทศดานทารกแรกเกิด นอกจากนี้ยังพบอีกวา สาเหตุการเสียชีวิตของทารกแรก
เกิดที่สําคัญสาเหตุหนึ่งคือโรคหัวใจพิการแตกําเนิดซึ่งพบมากถึง 8: 1000 ของทารกเกิดมีชีพ จึงถือเปนสาเหตุการ
เสียชีวิตที่สําคัญของทารกแรกเกิด (neonatal mortality rate)
สําหรับในประเทศไทยมีเด็กเกิดใหมเปนโรคหัวใจพิการแตกําเนิดในแตละปประมาณ 6,000-7,000 คน
ศูนยโรคหัวใจสถาบันสุขภาพเด็กแหงชาติมหาราชินีไดใหบริการดูแลรักษาผูปวยใหมเด็กโรคหัวใจมากกวา 1,3001,400 รายตอป (ประมาณเกือบ 1 ใน 4 ของทั้งประเทศ) เนื่องจากสามารถใหบริการตรวจวินิจฉัยดูแลรักษาไดอยาง
ครบวงจร แตเมื่อไดทําการทบทวนวงจรปญหาการดูแลทารกแรกเกิดที่เปนโรคหัวใจพิการแตกําเนิด ก็จะพบปญหา
คลายกันคือการวินิจฉัยโรคไดชา ทําใหทารกมีอาการรุนแรง เกิดภาวะแทรกซอนตางๆขึ้นมากมาย ตองใชการรักษา
ที่ยุงยากซับซอน อยูโรงพยาบาลนาน และมีอัตราการเสียชีวิตสูง สถาบันสุขภาพเด็กแหงชาติมหาราชินีจึงไดศึกษา
คนควาวิจัยจากผลงานทั่วโลกเพื่อคนหาเทคโนโลยีที่จะชวยตรวจหาความผิดปกติของหัวใจ ในทารกแรกเกิดเพื่อคัด
กรองกลุมเสี่ยงออกไปทําการตรวจอยางละเอียดและรักษากอนที่จะมีอาการรุนแรง อันจะทําใหสามารถลดอัตรา
การเสียชีวิตในทารกแรกเกิด จากโรคหัวใจชนิดรุนแรง และลดคาใชจายดานการรักษาพยาบาล ของประเทศ
โรคหัวใจพิการแตกําเนิดชนิดเขียว (Cyanotic Congenital Heart Disease) เปนโรคที่มักแสดงอาการ
รุนแรงตั้งแตแรกเกิด บางรายอาจเสียชีวิตแบบฉับพลันหากไมไดรับการวินิจฉัยหรือชวยเหลือใหการรักษาอยาง
ทันทวงที เด็กโรคหัวใจพิการแตกําเนิดที่รุนแรงสวนใหญจะไมมีปญหาในขณะที่อยูในครรภ และมักจะไมไดแสดง
อาการของโรคภายหลังจากที่คลอดใหมๆ หรืออาจจะแสดงอาการเพียงเล็กนอยภายหลังจากที่คลอดแลว 48 ชั่วโมง
สงผลใหสูติแพทยและกุมารแพทยผูดูแลไมสามารถใหการวินิจฉัยเบื้องตนได จึงอนุญาตใหมารดาและเด็กกลับบาน
แตเมื่อกลับบานแลวเด็กอาจแสดงอาการของโรคอยางรุนแรงและเสียชีวิตกอนที่จะนํามารักษาที่โรงพยาบาลไดทัน
ซึ่งจากการทบทวนวรรณกรรมมีรายงานพบวาเด็กที่เสียชีวิตกอนไดรับการวินิจฉัยถึง 10-30% ของกลุมโรคหัวใจ
พิการแตกําเนิดที่รุนแรง และมีรายงาที่เสียชีวิตโดยไมไดรับการวินิจฉัยกอนวาเปนโรคหัวใจ 4.4 จาก 100,000 ของ
เด็กที่คลอดมีชีพ (Undiagnosed death 4.4 /100,000 live birth) หรือเมื่อมีอาการของโรคเกิดขึ้นแลว ผูปกครอง
จะพามาเมื่อเด็กมีอาการรุนแรงจนยากที่จะเยียวยารักษาใหเปนปกติได ทั้งนี้เปนผลสืบนื่องมาจากการวินิจฉัยโรคได
ชา ทําใหการสงตอผูปวยยากลําบากและกลายเปนวงจรปญหาของการดูแลทารกแรกเกิด เมื่อทารกมีอาการรุนแรง ก็
จะเกิดภาวะแทรกซอนตางๆขึ้นมากมาย ทําใหตองอยูโรงพยาบาลนานขึ้น เกิดปญหาเตียงเต็ม ศูนยหัวใจไมสามารถรับ
ทารกรายตอไปได และเกิดผลกระทบตางๆมากมายไมสิ้นสุด จึงมีความพยายามคนหาเทคโนโลยีที่จะชวยตรวจหา
ความผิดปกติในผูปวยเด็กโรคหัวใจพิการแตกําเนิดกอนที่จะมีอาการรุนแรง ซึ่งหากสามารถตรวจคนหาโรคไดตั้งแต
เนิ่นๆ ก็จะชวยใหแพทยสามารถเตรียมการลวงหนาหรือติดตอศูนยหัวใจเพื่อสงตัวทารกเขาสูกระบวนการรักษา
ตอไป ซึ่งจะชวยใหผูปวยเหลานี้มีโอกาสรอดชีวิตมากขึ้น

2

ภาพที่ 1 แผนผังแสดงถึงวงจรปญหาการดูแลทารกแรกเกิด
2. ผูนําเสนอแนวทางการแกปญหา ผูดําเนินการ และผูมีสวนไดสวนเสียของโครงการ:
สําหรับในประเทศไทย สถาบันสุขภาพเด็กแหงชาติมหาราชินี โดยศูนยโรคหัวใจ ไดเริ่มรณรงคใหทําการคัด
กรองโรคหัวใจพิการแตกําเนิดชนิดรุนแรงในทารกแรกเกิดดวยเครื่อง Pulse Oximeter ตั้งแตป พ.ศ. 2555 โดย
เห็นวาโรงพยาบาลที่ใหบริการและดูแลทารกหลังคลอดเปนหนวยงานที่มีบทบาทสําคัญในการคัดกรอง ดังนั้นศูนย
โรคหัวใจ จึงไดจัดทําโครงการคัดกรองเด็กโรคหัวใจรวมกับโรงพยาบาลเครือขายทั้งในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล โดยพยายามชี้นําทุกโรงพยาบาลที่ใหบริการและดูแลทารกหลังคลอดใหเห็นถึงปญหา สื่อสารปญหานั้นให
รับรู และโนมนาวใหรวมกันลงมือแกปญหานี้อย างจริงจัง รวมทั้งรวมกันเปนผูนําในการผลักดั นใหการคัดกรอง
โรคหัวใจพิการแตกําเนิดดวยPulse Oximeter นี้เกิดขึ้นอยางครอบคลุมทั่วทั้งประเทศ เพื่อลดอัตราตาย-พิการ ของ
ทารกแรกเกิดของประเทศไทย ดวยการตรวจคัดกรองในทารกหลังคลอดที่อายุมากกวา 24 ชั่วโมง นอกจากนี้ยัง
รวมกับ สถานพยาบาลในเขตที่ 13 กรุงเทพมหานคร และโรงพยาบาลในเขตปริมณฑล เพื่อใหบริการตรวจคัดกรอง
โรคหัวใจพิการแตกําเนิดชนิดรุนแรงในสถานพยาบาลใหครอบคลุมทั่วเขตบริการสุขภาพที่ 13 โดยไดรับการ
สนับสนุนงบประมาณจากสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติและงบประมาณประจําปจากกระทรวงสาธารณสุข
จากนั้นจึงขยายโครงการคัดกรองเด็กโรคหัวใจพิการแตกําเนิดที่รุนแรงโดยใช pulse oximeter ไปยังโรงพยาบาล
ศูนยและโรงพยาบาลจังหวัดในเขตบริการสาธารณสุขตางๆ ซึ่งปจจุบันไดดําเนินการไปครบแลวทั้ง 12 เขต บริการ
สุขภาพทั่วประเทศกับอีกหลายๆโรงพยาบาลในเขตที่ 13 (กรุงเทพมหานคร) เพื่อเปนการคัดกรองโดยการใช Pulse
Oximeter โดยทําการคัดกรองเพิ่มเติมจากการตรวจรางกายปกติในทารกหลังคลอดที่ อายุมากกวา 24 ชั่วโมง ซึ่งได
มีแนวทางการดําเนินงานตามมาตรฐานเดียวกันกับที่ปฏิบัติยุโรปและสหรัฐอเมริกา
การตรวจคัดกรองเด็กโรคหัวใจดวยเครื่อง Pulse Oximeter ซึ่งเปนเครื่องมือที่ใชในการตรวจคาความ
อิ่มตัวของออกซิเจนในกระแสเลือดที่ใชกันอยูทั่วไปโดยใชตรวจวัดทางผิวหนัง เปน noninvasive technique โดย
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ใชติดที่ฝามือและฝาเทา อานคาไดรวดเร็ว มีความแมนยําสูง เปนเครื่องขนาดเล็ก เคลื่อนยายไดงาย ซึ่งพบวามี
sensitivity ประมาณ ๗๖.๕% มี specificity สูง ถึง ๙๙.๙% และพบเด็กที่มีผลบวกจากการคัดกรองประมาณ
๑.๕-๒ ใน ๑๐๐๐ ของเด็ กเกิดมี ชีพ เด็ กที่ ไดรั บการคั ดกรอง หากมี ผลการคัดกรองเปนบวกจะต องไดรั บตรวจ
รางกาย อยางละเอียดโดยกุมารแพทยดวยเครื่อง echocardiogram โดยดวนที่สุด สําหรับกลุมที่มีผลการคัดกรอง
เปนลบ จะไดรับคําแนะนําใหสังเกตอาการตอที่บาน และนํากลับมาพบแพทยในกรณีที่สงสัยวาเด็กอาจจะมีโรคหัวใจ
พิการแตกําเนิดชนิดรุนแรง

ภาพที่ 2 แผนผังแสดงถึงแนวทางการคัดกรองเด็กโรคหัวใจโดยการใช Pulse Oximeter
3. ผลงานที่เปนความคิดริเริ่มในการพัฒนาคุณภาพการบริการ
การคัดกรองโรคที่ใชอยูเดิม คือ การใชตารางเทียบเกณฑคาความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดที่วัดผานทาง
ผิวหนัง ระหวางคาที่สูงที่สุดและคาที่ต่ําที่สุด ตามเกณฑการคัดกรอง ซึ่งมีขั้นตอนการตรวจคัดกรองโดยใช pulse
oximeter และเกณฑที่ใชบอกคาความผิดปกติ จากคําแนะนําของคณะแพทยจาก AAP และ AHA ไดแนะนํา
วิธีการตรวจคัดกรองคือ ใหทําการตรวจเด็กที่กอนที่จะอนุญาตใหกลับบานหรือเมื่ออายุมากกวา 24 ชั่วโมงหลังเกิด
โดยใหทําการตรวจวัด โดยวาง probe ของ pulse oximeter ที่มือขวาและที่เทาดานใดดานหนึ่ง โดยใชเกณฑที่คัด
กรองเปนบวก และลบดังนี้
ผลการคัดกรองเปนบวก หมายถึง
1. การที่คา O2 saturation ครั้งใดก็ตามนอยกวา 90% ไมวาจะตรวจพบที่มือหรือเทา หรือ
2. คา O2 saturation < 95% ทั้งมือและเทา จากการวัดทั้ง 3 ครั้ง โดยหางกันครั้งละ 1 ชั่วโมง หรือ
3. คา O2 saturation ของมือและเทาตางกัน > 3% จากการวัดทั้ง 3 ครั้ง โดยหางกันครั้งละ 1 ชั่วโมง
ผลการคัดกรองเปนลบ หมายถึง
1. คา O2 saturation มีคามากกวาหรือเทากับ 95 % ที่มือหรือเทาจากการวัดครั้งใดก็ตาม และ
2. คาความตางของ O2 saturation ระหวางมือและเทาตองนอยกวาหรือเทากับ 3 %
ซึ่งหลังจากการใชตารางเทียบเกณฑมาประมาณหนึ่งป พบวามีปญหาในการแปลผล เนื่องจากตองจําตัวเลข
มาก ทําใหเกิดความผิดพลาดไดงาย มีผูปวยเด็กหลายรอยรายมีการแปลผลการคัดกรองผิดพลาด โดยการใช
แบบเดิมมีความคลาดเคลื่อน 70 รายตอการคัดกรอง 10,000 ราย ซึ่งกอใหเกิดความเสี่ยงกับเด็กเปนอยางมาก ดวย
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ตระหนักถึงปญหาและความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ทางศูนยโรคหัวใจจึงไดประดิษฐวงลอชวยแปลผลคา
ออกซิเจนในเลือดที่วัดผานทางผิวหนังขึ้น โดยใชชื่อวา วงลอ Blue Baby Wheel (BB wheel) เพื่อชวยในการแปล
ผลขึ้นในป 2557 เพื่อชวยใหการคัดกรองโรคมีความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น โดยมีลักษณะเปนวงลอซอนกัน 3 ชั้น ดัง
ภาพประกอบที่ 3

ภาพที่ 3 แสดงลักษณะของวงลอชวยแปลผลคาออกซิเจนในเลือดที่วัดผานทางผิวหนัง
การประดิษฐนี้เปนการประดิษฐที่เกี่ยวของกับอุปกรณที่ออกแบบมาเพื่อใชเปนวงลอชวยแปลผลคา
ออกซิเจนในเลือดที่วัดผานทางผิวหนัง เพื่อคัดกรองผูปวยโรคหัวใจพิการแตกําเนิด โดยใชแผนพลาสติกตัดเปน
วงกลมขนาดเสนผาศูนยกลาง 8 เซนติเมตร 2 แผนซอนทับกัน ยึดติดดวยหมุดกลมตรงกลาง ทําใหมีลักษณะเปนวง
ลอที่สามารถหมุนได โดยแผนลางจะมีตัวเลขคาความอิ่มตัวของออกซิเจนและแถบสีที่แสดงถึงเกณฑการคัดกรอง
สวนแผนบนแสดงวิธีการใชที่มีสามขั้นตอน และมีแถบใส 4 ชองใหสามารถมองเห็นตัวเลขจากแผนลางได 4 คา เพื่อ
แปลผลการคัดกรอง และปองกันไมใหเกิดความผิดพลาดในการคัดกรองผูปวย ซึ่งเครื่องมือชวยแปลผลคาออกซิเจน
ในเลือดที่วัดผานทางผิวหนัง เพื่อคัดกรองโรคหัวใจพิการแตกําเนิดชนิดนี้ ยังไมพบการประดิษฐชนิดเดียวกัน หรือมี
ลักษณะที่คลายกันแตอยางใด โดยไดทําการออกแบบขอความบนแผนพลาสติกตามเกณฑของ AAP (American
Academy of Pediatrics) จึงมีความสะดวก รวดเร็ว และมีผลความคลาดเคลื่อนต่ํา ซึ่งหลังจากที่ใชเครื่องมือชวย
แปลผลคาออกซิเจนในเลือดที่วัดผานทางผิวหนัง เพื่อคัดกรองโรคหัวใจพิการแตกําเนิดจากการคัดกรองในกลุม
ตัวอยางจํานวน 30,000 ราย ไมพบปญหาการวินิจฉัยคัดกรองผิดพลาดแตอยางใด
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99-95 ตองทําซ้ํา

94-92 ตองทําซ้ํา

88-85 แสดงวา ผิดปกติ

ภาพที่ 4 แสดงวิธีการใชวงลอเพื่อชวยแปลผลคาออกซิเจนในเลือดที่วัดผานทางผิวหนัง
เพื่อคัดกรองโรคหัวใจพิการแตกําเนิด
และเพื่อความสะดวกในการแปลผลคาออกซิเจนในเลือดที่วัดผานทางผิวหนังสําหรับคัดกรองโรคหัวใจ
พิการแตกําเนิด โดยไมจําเปนตองพกพาอุปกรณชวยแตอยางใด ปจจุบันศูนยโรคหัวใจไดพัฒนา Application ชวย
แปลผลคาออกซิเจนในเลือดโดยสามารถ Load ลงในมือถือ ทําใหมีความสะดวกในใชงาน และไมจําเปนตองพกพา
วงลอสําหรับชวยการคัดกรองอีกตอไป
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ภาพที่ 5 ลักษณะของ Application เพื่อชวยแปลผลคาออกซิเจนในเลือดที่วัดผานทางผิวหนัง
เพื่อคัดกรองโรคหัวใจพิการแตกําเนิด โดยสามารถ Load ลงในมือถือทั่วๆไป

ภาพที่ 6 การใชงานของ Application เพื่อชวยแปลผลคาออกซิเจนในเลือดที่วัดผานทางผิวหนัง
เพื่อคัดกรองโรคหัวใจพิการแตกําเนิดที่มีความสะดวกกวาการหมุนดวยมือ
4. กลยุทธที่นํามาใชใหการพัฒนาบริการประสบผลสําเร็จ
ในสวนของการคัดกรองโรคหัวใจพิการแตกําเนิด ดวย pulse oximeter นี้จะเห็นไดวา โรงพยาบาลที่
ใหบริการและดูแลทารกหลังคลอดเปนหนวยงานที่มีบทบาทสําคัญในการคัดกรอง ดังนั้นเพื่อใหโรงพยาบาลที่
ใหบริการและดูแลทารกหลังคลอดเห็นถึงปญหาและรวมกันลงมือแกปญหาโดยทําการคัดกรองโรคหัวใจพิการแต
กําเนิด ดวย pulse oximeter ในทารกหลังคลอดอยางจริงจังและตอเนื่อง ศูนยโรคหัวใจ สถาบันสุขภาพเด็ก
แหงชาติมหาราชินีจึงไดกําหนด ยุทธศาสตรการดําเนินงานเพื่อมุงสูความสําเร็จดังนี้
กลยุทธที่ ๑ การสรางความเขาใจ และความตระหนักถึงความสําคัญ
- สถาบันสุขภาพเด็กแหงชาติ มหาราชินี โดยศูนยโรคหัวใจ ไดประสานงานกับแพทยและผูรับผิดชอบดูแลเด็ก
โรคหัวใจในโรงพยาบาลที่ใหบริการและดูแลทารกหลังคลอดเพื่อเปนสื่อกลางในการประสานความรวมมือกับ
ทีมผูรับผิดชอบในการดูแลทารกหลังคลอด
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- ประสานการจัดประชุมรวมกันกับทีมผูรับผิดชอบในการดูแลทารกหลังคลอดของแตละโรงพยาบาลเพื่อให
ผูปฏิบัติงานเห็นถึงปญหา สื่อสารปญหาใหรับรู และโนมนาวใหรวมกันลงมือแกปญหาอยางจริงจัง รวมทั้งการ
จัดเวทีการประชุมเพื่อเปดโอกาสให แตละโรงพยาบาลที่เขารวมโครงการไดมีโอกาสนําเสนอผลงาน เพื่อการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูร วมกัน
- นําเสนอโครงการคัดกรองโรคหัวใจพิการแตกําเนิดที่รุนแรงในทารกแรกเกิดดวยการตรวจคาความอิ่มตัวของ
ออกซิเจนในกระแสเลือดที่ใชการตรวจวัดทางผิวหนัง (Pulse Oximeter) พรอมทั้งแนะนําแนวทางการดําเนิน
โครงการการคัดกรอง
กลยุทธที่ ๒ พัฒนาศักยภาพและคุณภาพบริการ
- สถาบันสุขภาพเด็กแหงชาติ มหาราชินี โดยศูนยโรคหัวใจ ไดสนับสนุนวิทยากร, อุปกรณ และเปนพี่เลี้ยงคอยให
คําปรึกษาในการดําเนินโครงการคัดกรองโรคหัวใจพิการแตกําเนิดที่รุนแรงในทารกแรกเกิดกับโรงพยาบาลที่
เขารวมโครงการจัดอบรมใหความรูเรื่องโรคหัวใจพิการแตกําเนิดที่รุนแรงในทารกแรกเกิด
- จัดเสริมทักษะการตรวจคาความอิ่มตัวของออกซิเจนในกระแสเลือดที่ใชการตรวจวัดทางผิวหนัง (Pulse
Oximeter) พรอมทั้งติดตามและนิเทศการดําเนินโครงการโดยการเขาเยี่ยมชมและรับฟงการสรุปผล
ความสําเร็จ ปญหาอุปสรรคตางๆในการดําเนินโครงการ และแนวทางการแกไขของแตละโรงพยาบาล
กลยุทธที่ ๓ สรางนวัตกรรมบริการคัดกรองโรคหัวใจและพัฒนาอุปกรณคูมือใหสะดวกในการใชงาน
- พัฒนาระบบการจัดเก็บและรายงานขอมูลการดําเนินงานโครงการ โดยมีการพัฒนาอยางตอเนื่องตั้งแตขั้นตอน
การจัดเก็บรวบรวมขอมูลผูปวยไปจนถึงการแปลผลการวินิจฉัย ดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรชนิด web-based
จึงทําใหมีความสมบูรณของขอมูล สะดวก รวดเร็วสามารถเขาถึงผลการคัดกรองทั่วทั้งเครือขายอยางรวดเร็ว
ถูกตอง แมนยํา เชื่อถือไดและทันกาล
- จัดทําคูมือการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง โรคหัวใจพิการแตกําเนิดชนิดเขียวในทารกแรกเกิดและการคัด
กรองโรคหัวใจพิการแตกําเนิดที่รุนแรงในทารกแรกเกิดโดยใช เครื่องวัดคาความอิ่มตัวของออกซิเจนทางผิวหนัง
(pulse oximeter)
- ประดิษฐวงลอชวยแปลผลคาออกซิเจนในเลือดที่วัดผานทางผิวหนังขึ้น โดยใชชื่อวา วงลอ Blue Baby Wheel
(BB wheel)
- พัฒนา Application ชวยแปลผลคาออกซิเจนในเลือดโดยสามารถ Load ลงในมือถือ ทําใหมีความสะดวกใน
ใชงาน และไมจําเปนตองพกพาวงลอสําหรับชวยการคัดกรองอีกตอไป
- สํารวจความพึงพอใจเพื่อนํามาปรับปรุงนวัตกรรมบริการคัดกรองโรคหัวใจ และเผยแพรนวัตกรรมบริการคัด
กรองโรคหัวใจใหกับโรงพยาบาลเครือขายทั่วประเทศ
กลยุทธที่ 4 ขยายนวัตกรรมและแนวทางของการบริการคัดกรองโรคหัวใจสูโรงพยาบาลตางๆทั่วประเทศ
- แนวทางการดําเนินงานการตรวจคัดกรองโดยใช pulse oximeter และเกณฑที่ใชบอกคาความผิดปกติ
จากคําแนะนํา ของคณะแพทยจาก AAP และ AHA เมื่อตรวจพบวาผิดปกติ (ผลการคัดกรองเปนบวก)
ตอง แจงแพทยใหทราบเพื่อการตรวจคนหาความผิดปกติ รีบแกไขชวยเหลือ เด็กตองไดรับการตรวจ
echocardiogram เร็วภายใน 24 ชม.เพราะอาจมีความผิดปกติที่รุนแรงถึงชีวิตไดในระยะเวลาอันสั้นถา
ไมไดรับการแกไข สวนทารกที่ผลการคัดกรองเปนลบ ควรไดรับคําแนะนํา เรื่องการสังเกตอาการ เขียว
หอบเหนื่อย และ สถานที่ที่จะแนะนําใหมาพบแพทย ใหเอกสารแนะนํากอนกลับบาน
- รณรงคใหเกิดบริการคัดกรองโรคหัวใจพิการแตกําเนิดชนิดรุนแรงในทารกแรกเกิด ดวยการใชเครื่องตรวจ
วัดปริมาณความอิ่มตัวของออกซิเจนในกระแสเลือด (Pulse Oximeter: PO) ซึ่งสามารถคัดกรองผูปวย
โรคหัวใจพิการแตกําเนิด ชนิดรุนแรงในทารกแรกเกิด เพื่อคนหาผูปวยกลุมโรคนี้กอนที่ผูปวยจะแสดง
อาการรุนแรง โดยทํางานศึกษาวิจัยนํารองแบบกลุมรวมกับสถานพยาบาลที่เปนพันธมิตรในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล เปนการศึกษาวิจัยแบบนํารองเพื่อคนหาความชุกของเด็กที่เปนโรคหัวใจ
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- ขยายการดําเนินการนวตกรรมบริการคัดกรองเด็กโรคหัวใจพิการแตกําเนิดชนิดรุนแรงใหกับโรงพยาบาล
ประจําจังหวัดตางๆใน 12 เขตบริการสุขภาพ
- ศึกษาวิจัยและเผยแพรผลการศึกษาการทําโครงการคัดกรองโรคหัวใจพิการแตกําเนิดที่รุนแรงในทารกแรก
เกิดใหกับโรงพยาบาลเครือขายทั่วประเทศ
5. ทรัพยากรที่ใชในการดําเนินการ
การดําเนินงานของศูนยโรคหัวใจ เพื่อสรางและขยายนวัตกรรมบริการคัดกรองโรคหัวใจพิการแตกําเนิด
ที่รุนแรงเพื่อลดอัตราการเสียชีวิตในทารกแรกเกิด ถือเปนโครงการในระดับชาติที่มีขนาดใหญ จําเปนตองมี
งบประมาณสนับสนุนที่เพียงพอ โดยแบงประเภทของกิจกรรมตามงบประมาณที่ไดรับดังตอไปนี้
5.1 โรงพยาบาลในเขตกรุ งเทพมหานคร (เขตที่ 13) ไดงบดําเนินการจากสํานักงานหลักประกัน สุขภาพ
แหงชาติ (สปสช) ในเขตที่ 13 โดยนํามาสนับสนุนการคัดกรองเบื้องตนใน 7 โรงพยาบาล โดยผานทางสถาบัน
สุขภาพเด็กแหงชาติมหาราชินี ไดแกโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช นพรัตนราชธานี, เจริญกรุงประชารักษ,
ราชวิถี, ตํารวจ, ตากสิน และเลิศสิน ตามลํ าดับ ซึ่งผูปว ยเด็กโรคหั วใจที่รุ นแรง ที่ได จากการคัดกรองใน
โรงพยาบาลเหลานี้ จะถูกสงตอเพื่อเขาใหการตรวจรักษาในเบื้องตนที่สถาบันสุขภาพเด็กแหงชาติ มหาราชินี
และตั้งแตปงบประมาณ 2560 จนถึงปจจุบัน สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ (สปสช) ในเขตที่ 13 ได
ดําเนินการสนับสนุนการคัดกรองโดยตรงใหกับโรงพยาบาลในเขต 13 (กรุงเทพมหานคร) ทําใหมีโรงพยาบาล
ตางๆ ในเขตบริการสุขภาพที่ 13 เขารวมโครงการเปนจํานวนมากกวา 40 โรงพยาบาล
5.2 โรงพยาบาลที่อยูใน 12 เขตบริการสุขภาพ (นอกเขตกรุงเทพมหานคร) ในเบื้องตน ทางศูนยโรคหัวใจได
ของบดําเนินกิจกรรมการคัดกรองเด็กโรคหัวใจจากกรมการแพทยกระทรวงสาธารณสุข เพื่อนําไปสนับสนุน
การคัดกรองในโรงพยาบาลตางๆที่ขึ้นอยูกับเขตบริการสุขภาพตางๆ ซึ่งมีอยูทั้งหมด 12 เขตบริการสุขภาพ
ทําใหสามารถจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องปญหาโรคหัวใจพิการแตกําเนิดที่รุนแรงและสรางเครือขายการ
คัดกรองโรคหัวใจที่รุนแรงในทารกแรกเกิดเพื่อลด Infant mortality rate ของประเทศ และพัฒนาความรู
ความชํานาญในการรักษาโรคหัวใจ รวมทั้งนิเทศ ตรวจเยี่ยม พรอมบรรยายทางวิชาการและแนวทาง การคัด
กรองเด็กโรคหัวใจรวมกับโรงพยาบาลประจําจังหวัดที่รวมเปนเครือขายทางวิชาการรวมกันจนครบทั้ง 12 เขต
บริการสุขภาพ และตั้งแตปงบประมาณ 2560 จนถึงปจจุบัน ศูนยโรคหัวใจโดยความเห็นชอบจากราชแพทย
วิทยาลัย ไดรวมมือกับคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) สาขาทารกแรกเกิด ทําการ
กําหนดใหการคัดกรองโรคหัวใจพิการแตกําเนิด เปนตัวชี้วัดหลักในโรงพยาบาลทั่วประเทศ สงผลใหมีการ
ขยายการคัดกรองในโรงพยาบาลตางๆ เพิ่มขึ้นอยางมากมาย จนปจจุบัน มีโรงพยาบาลที่เขารวมโครงการ
แลว มากกวา 250 โรงพยาบาลทั่วประเทศ
6. ขั้นตอนสําคัญในการพัฒนาการบริการและการนําไปปฏิบัติ
6.1.1 ศูนยโรคหัวใจ สถาบันสุขภาพเด็กแหงชาติมหาราชินี เริ่มโครงการสรางนวัตกรรมบริการคัดกรองโรคหัวใจ
พิการแตกําเนิดชนิดรุนแรงอยางเปนรูปธรรม ตั้งแตป พ.ศ. 2558 จนถึงปจจุบัน โดยพัฒนาระบบการ
จัดเก็บและรายงานขอมูลการดําเนินงานโครงการอยางตอเนื่องตั้งแตขั้นตอนการจัดเก็บรวบรวมขอมูล
ผูปวยไปจนถึงการแปลผลการวินิจฉัย ดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรชนิด web-based จึงทําใหมีความ
สมบูรณของขอมูล สะดวก รวดเร็วสามารถเขาถึงผลการคัดกรองทั่วทั้งเครือขายอยางรวดเร็ว ถูกตอง
แมนยํา เชื่อถือไดและทันกาล
6.1.2 การคัดกรองในระยะแรก (ซึ่งทําในรูปแบบของงานวิจัยกอนป พ.ศ. 2558 คือตั้งแตป พ.ศ. 2555-2557
ซึ่งทําใน 12 โรงพยาบาลในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล กับกลุมตัวอยางทารกที่ไดรับการคัดกรอง
จํานวน 50,000 ไดผลเปน True Positive 21 ราย ซึ่งทั้ง 21 รายไดรับการดูแลรักษาเบื้องตนกอนที่จะมี
อาการ และไดรับการสงตอเพื่อทําการรักษาเฉพาะในแตละโรค แตกลับพบวาเปน False Negative ถึง
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11 ราย ซึ่งถือวาเปนจํานวนมากเมื่อเทียบกับมาตรฐานในระดับสากลจากการวิเคราะหหวงโซอุปทานของ
กระบวนการบริการคัดกรองตั้งแตเริ่มตน พบวาความผิดพลาดจากการแปลผลการคัดกรองของคาความ
อิ่มตัวของออกซิเจน เกิดจากความสับสนในการจําตัวเลข criteria ของการแปลผล จนทําใหเกิดความ
ผิดพลาดดังกลาว ทางทีมงานจึงไดมีการพัฒนาปรับปรุงนวัตกรรมบริการคัดกรองโรคหัวใจพิการแตกําเนิด
ชนิดรุนแรงอยางและวิธีการแปลผลใหมเพื่อใหผูที่ทําการคัดกรองสามารถปฏิบัติงานไดงายขึ้น โดยไมตอง
จําตัวเลข criteria ใดๆ จึงไดดําเนินการประดิษฐวงลอ Blue Baby Wheel (BB wheel) เพื่อชวยในการ
แปลผลขึ้นในป 2557 และนํามาใชในโรงพยาบาลเครือขายทั่วประเทศในปงบประมาณ พ.ศ.2558 และซึ่ง
หลังจากที่ใชเครื่องมือชวยแปลผลคาออกซิเจนในเลือดที่วัดผานทางผิวหนัง เพื่อคัดกรองโรคหัวใจพิการ
แตกําเนิดจากการคัดกรองในกลุมตัวอยางจํานวน 30,000 ราย ยังไมพบรายงานการวินิจฉัยคัดกรอง
ผิ ด พลาดแต อ ย า งใดจากนั้ น จึ ง ได ข ยายนวั ต กรรมการดํ า เนิ น โครงการคั ด กรองเด็ ก โรคหั ว ใจให กั บ
โรงพยาบาลประจําจังหวัดเพิ่ม ขึ้นอีกใน 4 เขตบริการสุขภาพ เขตคือ เขต 2, 5, 9 และ 11 โดยไดเริ่มให
การสนับสนุนโรงพยาบาลตางๆที่ไดดําเนินการคัดกรองไปแลว ใหจัดการอบรมและขยายการคัดกรองลงสู
โรงพยาบาลในระดับอําเภอในเขตจังหวัดของตนเอง ใหสามารถทําการคัดกรองโรคหัวใจพิการแตกําเนิดที่
รุนแรงไดดวยตนเอง
6.1.3 จนมาถึงในปงบประมาณ 2559 ดวยมีโรงพยาบาลตางๆ เห็นความสําคัญและไดเขารวมโครงการเปน
จํานวนมาก ทําใหจํานวนวงลอ Blue Baby Wheel (BB wheel) ที่ผลิตขึ้นเพื่อชวยแปลผลในการคัด
กรอง ไมเพียงพอกับการแจกจาย สถาบันสุขภาพเด็กแหงชาติมหาราชินี โดยศูนยความเปนเลิศโรคหัวใจ
จึงไดรวมมือกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา วิทยาเขตปราจีนบุรี ทําการปรับแนวทางการคัดกรองโดย
สรางเปน application ที่สามารถ down load ลงใน smart phone ของผูที่ทําการคัดกรอง ทําให
สะดวกในการแปรผลยิ่งขึ้น จากนั้นจึงไดขยายการดําเนินโครงการคัดกรอง ลงสูโรงพยาบาลจังหวัดใน
เขตบบริการสุภาพอีก 4 เขตคือ เขต 3, 6, 10 และ 12 ทําใหสามารถดําเนินการคัดกรองไดครบทั้ง 13
เขตบริการสุภาพทั่วประเทศ
6.2 ลําดับขั้นตอนในการปฏิบัติ
6.2.1 ประสานงานกับแพทยผูรับผิดชอบดูแลเด็กโรคหัวใจในโรงพยาบาลที่ใหบริการและดูแลทารกหลังคลอด
เพื่อเปนสื่อกลางในการประสานความรวมมือกับทีมผูรับผิดชอบในการดูแลทารกหลังคลอด
6.2.2 นําเสนอนวัตกรรมบริการคัดกรองโรคหัวใจพิการแตกําเนิดชนิดรุนแรงเพื่อลดการเสียชีวิตในทารกแรกเกิด
ดวยการตรวจคาความอิ่มตัวของออกซิเจนในกระแสเลือดที่ใชการตรวจวัดทางผิวหนัง (Pulse Oximeter)
พรอมทั้งแนะนําแนวทางการดําเนินโครงการการคัดกรอง
6.2.3 สนับสนุนเงินทุนและอุปกรณ
6.2.4 ติดตามและนิเทศการดําเนินโครงการโดยการเขาเยี่ยมชมและรับฟงการสรุปผลความสําเร็จ ปญหาอุป
สรรคตางๆในการดําเนินโครงการ และแนวทางการแกไขของแตละโรงพยาบาล และสนับสนุนวิทยากร
(อบรมใหความรู), เงินทุนและอุปกรณ
6.2.5 พัฒนาระบบการจัดเก็บและรายงานขอมูลการดําเนินงานโครงการ พัฒนาองคความรู โดยมีระบบการ
จัดเก็บฐานขอมูลสวนกลาง ที่สามารถตรวจสอบและติดตามการประเมินผลในภาพรวมได
6.3 ระบบการติดตามและประเมินผลการพัฒนาบริการ
6.3.1 ศูนยโรคหัวใจ มีระบบการติดตามและนิเทศการดําเนินโครงการในเขตบริการสุขภาพตางๆ โดยการเขา
เยี่ยมชมและรับฟงการสรุปผลความสําเร็จ รวมทั้งรับฟงปญหาและอุปสรรคตางๆในการดําเนินโครงการ
และหาแนวทางการแกไขใหกับแตละโรงพยาบาล
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6.3.2 ศูนยโรคหัวใจ มีระบบการลงขอมูลแบบ On-line ในฐานขอมูลอันเดียวกัน ทําใหสามารถทราบผลการคัด
กรองในแตละโรงพยาบาลแบบทันที โดยเฉพาะในกรณีที่พบผลการคัดกรองที่ผิดปกติ ก็สามารถทราบ
รายชื่อผูปวย และติดตอประสานงานเพื่อสงตอผูปวยไดอยางมีคุณภาพ
6.3.3 ศูนยโรคหัวใจ มีระบบการตรวจประเมินผลการคัดกรองในแตละโรงพยาบาลจากฐานขอมูลแบบ On line ที่แตละโรงพยาบาลลงรวมกัน แลวนํามาปรับปรุงการการดําเนินงานเพื่อสรางเครือขายการคัดกรอง
เด็กโรคหัวใจใหเกิดประโยชนกับเด็กแรกคลอดจากทั่วประเทศ

ภาพที่ 7 แสดงหนา Web page สําหรับลงขอมูลแบบ On-line
เพื่อติดตามและประเมินผลการคัดกรองโรคหัวใจพิการแตกําเนิด

7. ปญหา อุปสรรค รวมถึงวิธีการบริหารจัดการ
7.1 ตั้งแตป พ.ศ. 2557 เปนตนมา สถาบันสุขภาพเด็กแหงชาติ มหาราชินี ไดเริ่มรณรงคให implement
นวัตกรรมบริการคัดกรองโรคหัวใจพิการแตกําเนิดชนิดรุนแรงเพื่อลดการเสียชีวิตในทารกแรกเกิดชนิด
รุนแรงลงไปสูเขตบริการสุขภาพตางๆ โดยการจัดอบรมเกี่ยวกับโรคหัวใจพิการแตกําเนิดที่รุนแรง แนว
ทางการคัดกรองโรคหัวใจในทารกกลุมนี้ และวิธีการใชวงลอเพื่อชวยแปลผลในการคัดกรองใหกับ
โรงพยาบาลศูนยและโรงพยาบาลประจําจังหวัดในเขตบริการสุขภาพตางๆ ซึ่งไดรับความรวมมือเปนอยาง
ดี โดยมีการลงทะเบียนขอมูลผูปวยผานทาง web-based program จนในปงบประมาณ 2558 ไดขยาย
การดําเนินโครงการคัดกรองเด็กโรคหัวใจใหกับโรงพยาบาลประจําจังหวัดเพิ่มขึ้น โดยไดเริ่มใหการ
สนับสนุนโรงพยาบาลตางๆที่ไดดําเนินการคัดกรองไปแลว ใหจัดการอบรมและขยายการคัดกรองลงสู
โรงพยาบาลในระดับอําเภอในเขตจังหวัดของตนเอง ใหสามารถทําการคัดกรองโรคหัวใจพิการแตกําเนิดที่
รุนแรงไดดวยตนเอง จนมาถึงในปงบประมาณ 2559 มีโรงพยาบาลตางๆ เห็นความสําคัญและไดเขารวม
โครงการเปนจํานวนมาก ทําใหจํานวนวงลอที่ผลิตขึ้นเพื่อชวยแปลผลในการคัดกรอง ไมเพียงพอกับการ
แจกจาย วิธีการบริหารจัดการคือสถาบันสุขภาพเด็กแหงชาติมหาราชินี โดยศูนยความเปนเลิศโรคหัวใจจึง
ไดรวมมือกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา วิทยาเขตปราจีนบุรี ทําการปรับแนวทางการคัดกรองโดย
สรางเปน application ที่สามารถ down load ลงใน smart phone ของผูที่ทําการคัดกรอง ทําใหสะดวก
ในการแปรผลยิ่งขึ้น
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7.2 โครงการคัดกรองเด็กโรคหัวใจจะสงผลดีตอเด็กโรคหัวใจทั้งประเทศ แตการดําเนินงานคัดกรองเด็กโรคหัวใจ
จะตองดําเนินการโดยพยาบาลในแผนกสูตินารีที่ดูแลเด็กอายุ 24 ชม.หลังเกิด ซึ่งจะตองเสียสละเวลาในการ
คัดกรองเด็กเปนจํานวนมาก วิธีการบริหารจัดการโดยทํางานรวมกับทีม Service plan newborn ที่จะตอง
บูรณาการรวมกับทีมที่ดูแลแมและเด็กหลังเกิด เพื่อผลักดันโครงการใหสําเร็จในระดับประเทศ
7.3 การดําเนินงานคัดกรองเด็กโรคหัวใจของศูนยโรคหัวใจในนามของสถาบันสุขภาพเด็กแหงชาติมหาราชินี และ
ทํางานภายใตรมของกรมการแพทย ยังไมไดประกาศเปนนโยบายในระดับกรมหรือกระทรวง ทําใหการ
ผลักดันจนเปนการชี้นําในระดับประเทศ (NHA) ยังไมประสบผลสําเร็จเทาที่ควรนอกจากนี้ การผลักดันให
เกิดการคัดกรองทั่วประเทศ ทําใหมีจํานวนโรงพยาบาลที่รวมในการคัดกรองเพิ่มมากขึ้นทุกๆป งบประมาณ
ที่ใชในการดําเนินการคัดกรองก็จะเพิ่มขึ้นเปนเงาตามตัว ณ จุดหนึ่ง ก็จะเกินศักยภาพของศูนยโรคหัวใจ ที่
จะดําเนินการโดยลําพัง ดังนั้น สถาบันสุขภาพเด็กแหงชาติมหาราชินีโดยศูนยโรคหัวใจ ไดทําหนังสือแจงถึง
เหตุผล ความจําเปนและประโยชนของการคัดกรองเด็กโรคหัวใจผานไปยังราชแพทยวิทยาลัย จนไดการ
ยอมรับ และขอการสนับสนุนจากคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) สาขาทารก
แรกเกิด เพื่อผลักดันใหการคัดกรองเด็กโรคหัวใจกลายเปนนโยบาย มีการดําเนินการในลักษณะของงาน
ประจําที่ทุกโรงพยาบาล สมควรจะตองทํา

ภาพที่ 8 ประโยชนที่ไดรับจากการดําเนินการพัฒนาบริการ
8. ประโยชนที่ไดรับจากการดําเนินการพัฒนาบริการ
8.1 เนื่องจากกระทรวงสาธารณสุข มีนโยบายพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนตั้งแตในชวงตั้งครรภ วัยเด็ก วัย
เจริญพันธุ วัยบรรลุนิติภาวะ วัยชรา และผูพิการ โดยกําหนดใหเด็กตองไดรับการตรวจคัดกรองความเสี่ยง
และสรางเสริมสุขภาพ ซึ่งการตรวจคัดกรองโรคหัวใจพิการแตกําเนิด เปนสิ่งจําเปนที่ตองกระทําในทารก
แรกเกิดทุกคน เพื่อใหทารกแรกเกิดมีโอกาสรอดชีวิตมากขึ้น ปจจุบันวิทยาการทางการแพทยกาวหนาทําให
สามารถนําเทคโนโลยีสมัยใหมมาใชในการคัดกรองโรคหัวใจพิการแตกําเนินไดงาย โดยการใช Pulse
oximeter เพื่อตรวจวัดคาความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดที่ใชการตรวจวัดทางผิวหนัง ซึ่งเทคนิคการใช
pulse oximeter นั้นไมยุงยากไมตองเจาะเลือดหรือทําใหเด็กเจ็บปวด เชื่อถือได ราคาไมแพง และสามารถ
คัดกรองทารกที่ผิดปกติเพื่อสงตอใหแพทยโรคหัวใจเด็กดูแลตอไปได ซึ่งจะชวยใหทารกไดรับการตรวจ
วินิจฉัยยืนยันชนิดของความผิดปกติและไดรับการรักษาที่รวดเร็วกอนเกิดอาการรุนแรง เพื่อชวยลดอัตรา
ตาย-พิการในทารกแรกเกิด
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8.2 การสรางนวัตกรรมบริการคัดกรองโรคหัวใจพิการแตกําเนิดชนิดรุนแรงเพื่อลดการเสียชีวิตในทารกแรกเกิด
(Infant mortality rate) ของประเทศสามารถใหการวินิจฉัยและการรักษาที่รวดเร็วขึ้น ทําใหสามารถลด
อัตราตายของเด็กโรคหัวใจพิการแตกําเนิดที่รุนแรงได ทําใหเห็นประโยชนของการตรวจคัดกรองในปจจุบัน
อยางความชัดเจน ซึ่งผูเชี่ยวชาญดานทารกแรกเกิดกลาววา ในปจจุบันไมมีเหตุผลอะไรที่จะไมทําการตรวจ
คัดกรองนี้ นอกจากนี้ยังมีผลพลอยไดอีกมากมาย เชนสามารถชวยสืบคนความผิดปกติดานอื่นๆ ที่ทําใหเด็ก
มีคาออกซิเจนในรางกายต่ํา เชนโรคระบบทางเดินหายใจ และทําใหสามรถวินิจฉัยโรคในกลุมนี้ไดเร็วขึ้น
8.3 ปญหาที่สําคัญคือในสวนของ Undiagnosed death 4.4 /100,000 live birth (มีรายงานเด็กที่เสียชีวิตจาก
CHDเปนการเสียชีวิตกอนไดรับการวินิจฉัย 10-30%) โรคหัวใจพิการแตกําเนิดชนิดเขียวที่รุนแรงสวนใหญ
ไมมีปญหาขณะอยูในครรภ ภายหลังจากที่คลอดก็ไมไดแสดงอาการของโรคออกมา หรืออาจมีอาการเพียง
เล็กนอยในขณะแรกคลอด 48 ชั่วโมงแรก ทําใหสูติแพทย, กุมารแพทยผูดูแลไมสามารถใหการวินิจฉัย
เบื้องตนได และอนุญาตใหมารดาและเด็กกลับบาน แตเด็กที่กลับไปอาจจะแสดงอาการของโรคอยางรุนแรง
ซึ่งในอดีตเด็กกลุมนี้จํานวนมากที่เสียชีวิตที่บาน จํานวนไมนอยที่อาการรุนแรงมากแลวคอยพามา
โรงพยาบาล การคัดกรองเด็กโรคหัวใจ จะชวยใหทราบความผิดปกติไดตั้งแตตนกอนผูปวยจะมีอาการที่
ชัดเจน ซึ่งการตรวจคนหาโรคจะชวยใหแพทยสามารถเตรียมการลวงหนา เชนใหยารักษา ติดตอศูนยหัวใจ
เพื่อสงตัวทารกเขาสูกระบวนการรักษาตอเนื่องตอไป ซึ่งจะชวยใหผูปวยเหลานี้มีโอกาสเขารับการรักษา
และมีโอกาสรอดชีวิตมากขึ้น
8.4 การสรางนวัตกรรมบริการคัดกรองโรคหัวใจพิการแตกําเนิดชนิดรุนแรงเพื่อลดการเสียชีวิตในทารกแรกเกิด
ดวยเครื่อง Pulse Oximeter มีการศึกษาเชิงนโยบายดวยองคประกอบดานตางๆ โดยเฉพาะทางดาน
ความปลอดภัย (safety) เครื่องวัด Pulse Oximeter ทางผิวหนัง ไมมีอันตรายใดๆ กับผิวและตัวทารก
และทางดานประสิทธิผล (effectiveness) พบวาการคัดกรองไดประสิทธิผลเปนอยางดี สามารถคัดกรอง
เพื่อแยกหาผูปวยที่เปนโรคหัวใจชนิดที่รุนแรง (True positive)ไดกอนที่จะอนุญาตใหกลับบานไดในสัดสวน
ที่ใกลเคียงกับมาตรฐานสากล เครื่องมือ Pulse Oximeter เปนเครื่องมือที่ใชในการตรวจคาความอิ่มตัวของ
ออกซิเจนในกระแสเลือดที่ใชตรวจวัดทางผิวหนังที่ใชกันอยูทั่วไป เปน non invasive ใชติดที่ปลายนิ้วมือ
นิ้วเทา อานคาไดรวดเร็ว มีความแมนยําสูง เปนเครื่องขนาดเล็ก เคลื่อนยายไดงาย ในประเทศที่พัฒนาแลว
เชนในสหรัฐอเมริกา นํามาใชเพื่อการคัดกรองวินิจฉัยเด็กที่เปนโรคหัวใจที่รุนแรงชนิดเขียวในทารกแรกเกิด
ทําใหสามารถคนหาผูปวยไดเร็วกอนที่จะเกิดอาการได
8.5 การสรางนวัตกรรมบริการคัดกรองโรคหัวใจพิการแตกําเนิดชนิดรุนแรงเพื่อลดการเสียชีวิตในทารกแรกเกิด
ในปจจุบันไดขยายแนวทางการปฏิบัติในโรงพยาบาลประจําจังหวัดและโรงพยาบาลอําเภอตางๆทั่วประเทศ
ทําใหเกิดโครงขายของการสงตออยางชัดเจน สงผลใหผูปวยโรคหัวใจพิการแตกําเนิดที่รุนแรง สามารถไดรับ
การดูแลรักษาอยางรวดเร็วทันทวงที
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year
No.of the hospital
No. of cases
Positive case
Rate of screening
(case/ month)

30/12/2013 30/12/2014 30/12/2015 30/12/2016 30/12/2017 30/12/2018
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

ภาพที่ 9 สถิติผูปวยจากการคัดกรอง
8.6 ศูนยโรคหัวใจในนามของสถาบันสุขภาพเด็กแหงชาติมหาราชินีไดขยายการดําเนินโครงการคัดกรอง ลงสู
โรงพยาบาลจังหวัดใน12 เขตบบริการสุภาพ ทําใหสามารถดําเนินการคัดกรองไดครบทั้ง 13 เขตบริการ
สุภาพทั่วประเทศ จากขอมูลลาสุดเมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2562 พบวามีจํานวน โรงพยาบาลที่เขารวม
โครงการทั้งสิ้น 263 โรงพยาบาล มีทารกแรกเกิดที่ไดรับการคัดกรอง 166,098 ราย และมีเด็กที่ไดผลการ
คัดกรองเปนบวกอยูที่ 263 ราย มีอัตราการตรวจคัดกรองทารกแรกเกิดในปจจุบันอยูที่ 15,768 รายตอ
เดือน ซึ่งประมาณไดวาดวยอัตราการคัดกรอง ในปจจุบัน จะมีทารกแรกเกิดที่ไดรับการคัดกรองโรคหัวใจใน
พิการแตกําเนิดที่รุนแรงดวย pulse oximeter ประมาณ 1.4 แสนคนตอป หรือประมาณ 20% ของเด็กที่
เกิดทั้งประเทศ และจากการ review literature พบวา positive predictive valve เมื่อการคัดกรองเปน
บวกจะมีโอกาสเปนโรคหัวใจพิการแตกําเนิดที่รุนแรงจริงอยูที่ 60-70% จึงคาดวา ณ.ปจจุบันเราสามารถ
ตรวจพบเด็กโรคหัวใจพิการแตกําเนิดที่รุนแรงโดยที่เด็กยังไมมีอาการ ไดโดยใช pulse oximeter ประมาณ
90 คน/ป ซึ่งหากสามารถขยายการคัดกรองจนกลายเปนงาน routine ของทุกโรงพยาบาลทั่วประเทศ จาก
สถิติจํานวนทารกที่เกิดในประเทศไทย 736,352 คน ในป 2558 จึงคาดวาจะสามารถคนหาเด็กทารกแรก
เกิดที่เปนโรคหัวใจพิการแตกําเนิดที่รุนแรงในขณะที่ยังไมมีอาการ ประมาณมากกวา 700 คน/ป
9. การสรางความยั่งยืนและการขยายผลไปยังหนวยงานอื่น ๆ
9.1 การสรางนวัตกรรมบริการคัดกรองโรคหัวใจพิการแตกําเนิดชนิดรุนแรงเพื่อลดการเสียชีวิตในทารกแรกเกิดได
เริ่มดําเนินการโครงการประเมินเทคโนโลยีทางการแพทยดวยการทําวิจัยในเรื่องการคัดกรองโรคหัวใจพิการ
แตกําเนิด เพื่อใหไดขอมูลเชิงประจักษ กอนนําเสนอเปนนโยบายระดับชาติเพื่อประกอบการตัดสินใจใหกับผู
กําหนดนโยบายทั้งในระดับหนวยงาน / กรม / ประเทศ เพื่อใหเกิดการเลือกใช จัดหาเทคโนโลยีทางการ
แพทย และจัดสรรทรัพยากร ที่เหมาะสมและคุมคา ทั้งยังชวยในการตอบคําถามที่เกี่ยวกับการพัฒนาและใช
เทคโนโลยีใหม ๆ
9.2 ผลจากการใช application ที่ load ลงใน smart phone สําหรับผูที่ทําการคัดกรองโรคหัวใจพิการแตกําเนิด
ในโรงพยาบาลเครือขายตางๆ ทําใหประหยัดคาใชจายในการทําวงลอเพื่อชวยในการแปลผลขอมูลซึ่งมี
คาใชจายอันละ 20 บาท ในแตละปจะตองใชไมต่ํากวา 650 อัน รวมเปนเงินประมาณ 13,000 บาท และผล
จากสํารวจความพึงพอใจของผูที่ใช application ชวยแปลผลการคัดกรองโรคหัวใจพิการแตกําเนิดที่รุนแรง
ซึ่งไดดําเนินการในโรงพยาบาลเครือขายตางๆ จํานวน 100 คน จากการสุมใน 113 โรงพยาบาล พบวา มี
ความพึงพอใจตอความเหมาะสมสะดวกตอการใชงานของ application ในระดับมากที่สุดที่ 4.53 สวนความ
สะดวกรวดเร็วและความชัดเจนในการแปลผลมีระดับความพึงพอใจมาก (มีคาความพึงพอใจเฉลี่ยที่ 4.06
และ 4.15 ตามลําดับ) สําหรับภาษาที่ใชอธิบายผลและการออกแบบหนาจอ มีระดับความพึงพอใจปานกลาง
(มีคาความพึงพอใจเฉลี่ยที่ 3.45 และ 4.47 ตามลําดับ) จึงสรุปไดวา application ชวยแปลผลการคัดกรอง
โรคหัวใจพิการแตกําเนิดที่รุนแรง สามารถสรางความพึงพอใจใหแกเจาหนาที่ผูใชงาน ไดตามวัตถุประสงค
ที่ตั้งไว
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9.3 มีการเผยแพรอยางเหมาะสม โดยนําองคความรูจากการการประเมินเทคโนโลยีทางการแพทยในเรื่องการสราง
เครือขายการคัดกรองโรคหัวใจพิการแตกําเนิดที่รุนแรงในทารกแรกเกิดดวยเครื่อง Pulse Oximeter
นําเสนอในที่ประชุมวิชาการ ในกลุมวิชาชีพเฉพาะระดับชาติ และนานาชาติ และขยายการคัดกรองลงสู
โรงพยาบาลในระดับชุมชน โดยใหการสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพในการคัดกรองของสถานพยาบาลที่เปน
โรงพยาบาลประจําจังหวัดในเขตบริการสาธารณสุขพื้นที่ตาง ๆ ที่พรอมจะเขารวมโครงการเพื่อใหเกิดการคัด
กรองในโรงพยาบาลระดับชุมชน ดวยการโอนเงินงบประมาณเขาพื้นที่ใหกับโรงพยาบาลที่อยูในเขตบริการ
สุขภาพตาง ๆเปนคาสนับสนุนการจัดกิจกรรมใหความรูและขยายการคัดกรองไปยังโรงพยาบาลระดับชุมชน
9.4 เสนอเรื่องการสรางเครือขายการคัดกรองโรคหัวใจพิการที่รุนแรงในทารกแรกเกิดดวยเครื่อง Pulse
Oximeter ของศูนย COE โรคหัวใจในเด็ก สูการกําหนดเปนเกณฑการบริหารสาธารณสุขในระดับชาติ
(National health authority)

ภาพที่ 10 สถิติทารกแรกเกิดของประเทศไทยที่ลดลงอยางตอเนื่อง
10. บทเรียนที่ไดรับจากการดําเนินการพัฒนาบริการ
10.1 องคประกอบหลักที่ทําใหนวัตกรรมบริการคัดกรองโรคหัวใจพิการแตกําเนิดชนิดรุนแรงเพื่อลดการ
เสียชีวิตในทารกแรกเกิด ประสบความสําเร็จ คือ
- ความมุงมั่นของบุคลากรทางการแพทยทั้งจากศูนยโรคหัวใจสถาบันสุขภาพเด็กแหงชาติมหาราชินี
รวมกับ โรงพยาบาลเครือขายทั้ง 13 เขตบริการสุขภาพ ในการที่จะรวมดวยชวยกันแกไขวงจรปญหา
การดูแลทารกแรกเกิดที่เปนโรคหัวใจพิการแตกําเนิด ชวยใหทารกไดรับการตรวจวินิจฉัยยืนยันชนิด
ของความผิดปกติและไดรับการรักษาที่รวดเร็วกอนเกิดอาการรุนแรง
- บุคลากรทางการแพทยมีความพรอมในองคความรูเรื่องการบริหารจัดการในการดูแลปญหาทารกแรกเกิดที่
เปนโรคหัวใจพิการแตกําเนิด
- มีการดําเนินงานตามยุทธศาสตร มีการทบทวนและปรับปรุง
- ไดรับการสนับสนุนจากสํานักงานหลักประกันสุขภาพใหดําเนินการคัดกรองในเขตกทม.และขยายไปในยัง
ปริมณฑลในรูปแบบการวิจัยและนํามาซึ่งแนวทางการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม
- ไดรับการสนับสนุนจากผูอํานวยการสถาบันฯ เห็นความสําคัญสนับสนุน ซึ่งตรงกับความพยายามที่จะลด
อัตราตายของทารกและเด็กเล็กของทั้งประเทศของกระทรวงสาธารณสุข
15

10.2 สิ่งที่ไดเรียนรูจากการดําเนินโครงการ พบวา โอกาสของการสงตอ การรักษา และผลการรักษาในรายที่วินิจฉัยได
กอนมีอาการเทียบกับ ทารกหลังเกิดอาการแลวแตกตางกันมาก ปจจุบันวิวัฒนาการของการรักษาเด็กโรคหัวใจ
พิการแตกําเนิดไดผลอยูในเกณฑที่ดีมากโดยเฉพาะถาทารกไมไดมีภาวะแทรกซอนหรือมีอาการรุนแรงกอนการ
รักษา
10.3 ขอเสนอแนะเพื่อการดําเนินการในอนาคต ควรนําเสนอหัวขอปญหาการดูแลทารกแรกเกิดที่เปนโรคหัวใจ
พิการแตกําเนิด การวินิจฉัยโรคไดชา ทารกไดรับการรักษาที่ชา เกิดผลกระทบเปนวงจรปญหาที่มี
ความสําคัญระดับประเทศ พรอมทั้งสรุปผลสําเร็จของการสรางเครือขายการคัดกรองโรคหัวใจพิการแต
กําเนิดที่รุนแรงในทารกแรกเกิด เพื่อใหสามารถเปนขอมูลประกอบการตัดสินใจเชิงนโยบายสําหรับ
กระทรวงสาธารณสุข ใหการพิจารณาใหการสนับสนุนและผลักดันใหการคัดกรองดวย Pulse Oximeter
นี้เกิดขึ้นอยางครอบคลุมทั้งประเทศ
10.4 การสรางเครือขายการคัดกรองโรคหัวใจที่รุนแรงในทารกแรกเกิดเพื่อลด Infant mortality rate ของ
ประเทศ โดยดํ าเนินการไปทีละเขตบริการสุขภาพดวยการพั ฒนาความรูความชํ านาญในการรักษา
โรคหัวใจ รวมทั้งนิเทศ ตรวจเยี่ยม พรอมบรรยายทางวิชาการและแนวทาง ปจจุบันการคัดกรองเด็ก
โรคหัวใจรวมกับโรงพยาบาลประจําจังหวัดที่รวมเปนเครือขายทางวิชาการรวมกัน ไดดําเนินการครบแลว
ทั้ง 13 เขตบริการสุขภาพ พรอมกับการเพิ่มการจํานวนโรงพยาบาลที่รวมเปนเครือขายในเขตบริการสุขภาพ
ที่ 13 (กรุงเทพมหานคร) โดยศูนยโรคหัวใจ มีเปาหมายใหเกิดการคัดกรองโรคหัวใจที่รุนแรงในทารกแรก
เกิด ใหครอบคลุมโรงพยาบาลชุมชนใน 13 เขตบริการสาธารณสุขทั่วประเทศ เพื่อใหมีการดําเนินการคัด
กรองเปนงานประจํา รวมทั้งมีการสงตอผูปวยโรคหัวใจเด็กอยางมีคุณภาพภายในระยะ 10 ปขางหนานี้

16

