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การสรางเครือขายคัดกรองโรคหัวใจพิการแตกําเนิด

ชนิดรุนแรงดวยนวัตกรรมการแปรผลที่แมนยํา  

ในโรงพยาบาลศูนยทั่วประเทศ 

นําเสนอโดย 

นายสมพัน   กลั่นดีมา      นักรังสีการแพทยชํานาญการพิเศษ 

นางสาวแพรวดาว  พันธุรัตน     พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ  
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• ประเทศไทยมีเด็กเกดิใหมเปนโรคหัวใจพิการแตกําเนิดในแตละ

ปประมาณ 6,000-7,000 คน  

• ศูนยโรคหัวใจสถาบันสุขภาพเด็กแหงชาตมิหาราชินีไดใหบริการ

ดูแลรักษาผูปวยใหมเด็กโรคหัวใจมากกวา 1,300-1,400 ราย

ตอป (ประมาณเกอืบ 1 ใน 4 ของทั้งประเทศ)  

• เม่ือไดทําการทบทวนวงจรปญหาการดูแลทารกแรกเกดิที่เปน

โรคหัวใจพกิารแตกําเนิด ก็จะพบปญหาคอืการวนิิจฉัยโรคไดชา 

ทําใหทารกมีอาการรุนแรง เกดิภาวะแทรกซอนตางๆข้ึน การ

รักษาเร่ิมยุงยากซับซอน ผูปวยตองอยูโรงพยาบาลนาน และมี

อัตราการเสยีชีวติสูง  

 บทสรุปของผูบริหาร 



สถาบันสุขภาพเด็กแหงชาติมหาราชินี  3 

  

 บทสรุปของผูบริหาร 

• โรคหวัใจพกิารแตกําเนดิชนดิเขยีว (Cyanotic Congenital Heart 
Disease) เปนโรคที่มีอาการรนุแรง แตจะไมมีปญหาในขณะทีอ่ยู
ในครรภ หรอืหลังจากทีค่ลอดใหมๆ จะไมเริ่มแสดงอาการ
หลังจากที่คลอดแลว 48 ชั่วโมง สงผลใหสูตแิพทยและกุมาร
แพทยผูดูแลไมสามารถใหการวนิจิฉัยเบือ้งตนได จงึอนุญาตให
มารดาและเด็กกลับบาน แตเมื่อกลับบานแลวเด็กอาจแสดง
อาการของโรคอยางรนุแรงและเสียชวีติกอนทีจ่ะนาํมารกัษาที่
โรงพยาบาลไดทัน หรอืเนื่องจากผูปกครองพามาเม่ือเด็กมี
อาการรุนแรงจนยากทีจ่ะเยยีวยารกัษาใหเปนปกติได ทั้งนี้เปน
ผลสืบเนื่องมาจากการวนิจิฉัยโรคไดชา ทําใหการสงตอผูปวย
ยากลําบากและกลายเปนปญหาของการดูแลทารกแรกเกดิ ทํา
ใหตองอยูโรงพยาบาลนานขึน้ เกดิปญหาเตียงเต็ม ไมสามารถรับ
ทารกรายตอไปได  
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  ทําไมตองมีการคัดกรอง 
 อุบัตกิารณของ CHDพบประมาณ 6-8 ตอ เด็กเกดิมชีพี 1000 ราย  

 การวนิจิฉัยทางคลนิกิทําไดยาก  

 มีรายงานเด็กที่เสยีชวีติจาก CHDเปนการเสยีชวีติกอนไดรับการวนิจิฉัย 10-30% (Abu-
Harb M ,Kuehl KS) 

 Undiagnosed death 4.4 /100,000 live birth(W ren) 

 

 บทสรุปของผูบริหาร 



วิสัยทัศน 

เปนสถาบันสุขภาพเด็กของประเทศที่มีมาตรฐานวิชาการ บริการ
และการบริหารระดับสากลโดดเดนระดับเอเชียภายในปพ.ศ. 2564 
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เปาประสงคแผนยุทธศาสตร 

ผูปวยเด็กของประเทศไดรับการดูแล รักษา ฟนฟู 

ดวยความเชี่ยวชาญชั้นสูงอยาง 

ทั่วถึง ทันทวงทีมีคุณภาพ มาตรฐาน  

ปญหาการเจ็บปวย ปวยตายลดลง 

(สถาบันสุขภาพเด็กแหงชาติมหาราชินี  
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ใหบริการดูแลรักษาสุขภาพเด็กในโรคยุงยากซับซอนตามมาตรฐานสากล 

บูรณาการคนควาวิจัย พัฒนาองคความรู  

ตลอดจนการถายทอดและฝกอบรมดานโรคเด็ก 

เพื่อพัฒนาแนวทางการแกไขปญหาสุขภาพเด็กในระดับชาติ 

โดยใหความสําคัญกับการทํางานรวมกับเครือขายสุขภาพทั่วประเทศ 

 

 

พันธกิจ (Mission) 



การเรยีนรูความตองการและความคาดหวังของลูกคา ของกระบวนการที่นําเสนอ 
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  สถาบันสุขภาพเด็กแหงชาตมิหาราชินีจงึ

ไดศึกษาคนควาวจิัยจากผลงานทั่วโลก

เพ่ือคนหาเทคโนโลยทีี่จะชวยตรวจหา

ความผดิปกตขิองหัวใจ ในทารกแรกเกดิ

เพ่ือคัดกรองกลุมเสี่ยงออกไปทําการ

ตรวจอยางละเอยีดและรักษากอนที่จะมี

อาการรุนแรง  อันจะทําใหสามารถลด

อัตราการเสยีชีวติในทารกแรกเกดิ จาก

โรคหัวใจชนิดรุนแรง และลดคาใชจาย

ดานการรักษาพยาบาล ของประเทศ 
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การตรวจคัดกรองเด็กโรคหัวใจดวยเคร่ือง Pulse 
Oximeter ซึ่งเปนเคร่ืองมอืท่ีใชในการตรวจคาความ
อิ่มตัวของออกซิเจนในกระแสเลอืดท่ีใชกันอยูท่ัวไป
โดยใชตรวจวัดทางผวิหนัง เปน noninvasive 
technique โดยใชติดท่ีฝามอืและฝาเทา เด็กท่ีไดรับ
การคัดกรอง หากมผีลการคัดกรองเปนบวกจะตอง
ไดรับตรวจรางกาย อยางละเอยีดโดยกุมารแพทย
ดวยเคร่ือง echocardiogram โดยดวน ซ่ึงหาก
สามารถตรวจคนหาโรคไดต้ังแตเนิ่นๆ ก็จะชวยให
แพทยสามารถเตรียมการลวงหนาหรือติดตอศูนย
หัวใจเพื่อสงตัวทารกเขาสูกระบวนการรักษาตอไป 
ซึ่งจะชวยใหผูปวยเหลานี้มีโอกาสรอดชวีิตมากขึ้น  

สถาบันสุขภาพเด็กแหงชาติมหาราชินี  9 



การเรยีนรูความตองการและความคาดหวังของลูกคา ของกระบวนการที่นําเสนอ 

 สถาบันสุขภาพเด็กแหงชาติมหาราชนิ ีโดยศูนย
โรคหัวใจ ไดเร่ิมรณรงคใหทําการคัดกรองโรคหัวใจ
พกิารแตกําเนดิชนดิรุนแรงในทารกแรกเกดิดวยเคร่ือง 
Pulse Oximeter ต้ังแตป พ.ศ. 2555 โดยจัดทํา
โครงการคัดกรองเด็กโรคหัวใจรวมกับโรงพยาบาล
เครือขายท้ังในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
และพยายามชี้นําทุกโรงพยาบาลท่ีใหบริการและดูแล
ทารกหลังคลอดใหเห็นถงึปญหา ส่ือสารปญหาน้ันให
รับรู และโนมนาวใหรวมกันลงมอืแกปญหานี้อยาง
จริงจัง รวมท้ังรวมกันเปนผูนําในการผลักดันใหการคัด
กรองโรคหัวใจพกิารแตกําเนดิดวยPulse Oximeter นี้
เกดิขึ้นอยางครอบคลุมท่ัวท้ังประเทศ   
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    การคัดกรองโรคที่ใชอยูเดมิ คอื การใชตารางเทยีบเกณฑคาความอิ่มตัวของออกซเิจน
ในเลอืดที่วัดผานทางผวิหนัง ระหวางคาที่สูงที่สุดและคาที่ต่ําที่สุด ตามเกณฑการคัดกรอง 

ซึ่งมขีั้นตอนดังภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กระบวนการและวิธีปฏิบัติในอดีต 
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• หลังจากการใชตารางเทียบเกณฑมาประมาณหน่ึงป พบวามีปญหาในการแปล
ผล เน่ืองจากตองจําตัวเลขมาก ทําใหเกิดความผิดพลาดไดงาย มีผูปวยเด็ก
หลายรอยรายมีการแปลผลการคัดกรองผิดพลาด โดยการใชแบบเดิมมีความ
คลาดเคลื่อน 70 รายตอการคัดกรอง 10,000 ราย ซึ่งกอใหเกิดความเสี่ยงกับ
เด็กเปนอยางมาก 

• ดวยตระหนักถึงปญหาและความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ทางศูนยโรคหัวใจ
จึงไดประดิษฐวงลอชวยแปลผลคาออกซิเจนในเลือดที่วัดผานทางผิวหนังขึ้น 
โดยใชชื่อวา วงลอ Blue Baby Wheel (BB wheel) เพื่อชวยในการแปลผลขึน้ใน
ป 2557 เพื่อชวยใหการคัดกรองโรคมีความสะดวกรวดเร็วย่ิงขึ้น โดยมี
ลักษณะเปนวงลอซอนกัน 3 ชั้น 

กระบวนการและวิธีปฏิบัติที่ไดปรับปรุงใหม  



สถาบันสุขภาพเด็กแหงชาติมหาราชินี  13 

กระบวนการและวิธีปฏิบัติที่ไดปรับปรุงใหม 

• ลักษณะของวงลอชวยแปลผลคาออกซเิจนในเลอืดที่วัด
ผานทางผวิหนัง 
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• การพัฒนาปรับปรุงนวัตกรรมการคัดกรองโรคหัวใจพิการแตกําเนิดชนิด
รุนแรง เพื่อใหผูที่ทําการคัดกรองสามารถปฏิบัติงานไดงายขึ้น โดยไมตอง
จําตัวเลข criteria ใดๆ โดยการประดิษฐวงลอ Blue Baby Wheel (BB 
wheel) ใหชวยในการแปลผลขึ้นในป 2557 และนํามาใชในโรงพยาบาล
เครือขายทั่วประเทศในปงบประมาณ พ.ศ.2558 และซึ่งหลังจากที่ใช
เครื่องมือชวยแปลผลคาออกซิเจนในเลือดที่วัดผานทางผิวหนัง เพื่อคัด
กรองโรคหัวใจพิการแตกําเนิดจากการคัดกรองในกลุมตัวอยางจํานวน 
30,000 ราย ยังไมพบรายงานการวินิจฉัยคัดกรองผิดพลาดแตอยางใด 

กระบวนการและวิธีปฏิบัติที่ไดปรับปรุงใหม 
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• ปงบประมาณ 2558-2559 เริ่มมี
โรงพยาบาลตางๆ เห็นความสําคัญและไดเขา
รวมโครงการเปนจํานวนมาก  

• ปงบประมาณ 2560 ศูนยโรคหัวใจสามารถ
รณรงคใหเกดิการคัดกรองครบทั้ง 13 เขต
บรกิารสุขภาพ แตยังไมครอบคลุมทุกจังหวัด 

• จํานวนวงลอ Blue Baby Wheel (BB wheel) 
ที่ผลติขึ้นเพื่อชวยแปลผลในการคัดกรอง 
เริ่มไมเพยีงพอกับการแจกจาย 

กระบวนการและวิธีปฏิบัติที่ไดปรับปรุงใหม 
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• เพื่อความสะดวกในการแปลผลคาออกซเิจนในเลอืดที่วัดผานทางผวิหนังสําหรับคัดกรอง
โรคหัวใจพกิารแตกําเนดิ โดยไมจําเปนตองพกพาอุปกรณชวยแตอยางใด  

• ศูนยโรคหัวใจจงึไดพัฒนา Application ชวยแปลผลคาออกซเิจนในเลอืดโดยผูที่ทําการคัด
กรอง สามารถ Load ลงในมอืถือ ทําใหมคีวามสะดวกในใชงาน และไมจําเปนตองพกพาวง
ลอสําหรับชวยการคัดกรองอกีตอไป 

 

 

 

 

 

กระบวนการและวิธีปฏิบัติที่ไดปรับปรุงใหม 
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กระบวนการและวิธีปฏิบัติที่ไดปรับปรุงใหม 

ลักษณะของ Application เพื่อชวยแปลผลคาออกซเิจนในเลอืดที่วัดผานทางผวิหนัง  

เพื่อคัดกรองโรคหัวใจพกิารแตกําเนดิ และการ Load Applicationลงในมอืถือ 
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การวัดและวเิคราะหคุณภาพของผลการทํางาน และประโยชนที่ไดรับ 

• ผลจากการใช application ที่ load ลงใน smart phone ทําใหประหยัดคาใชจายใน
การทําวงลอเพื่อชวยในการแปลผลขอมูลซึ่งมคีาใชจายอันละ 20 บาท ในแตละป
จะตองใชไมต่ํากวา 650 อัน รวมเปนเงนิประมาณ  13,000 บาท  

• ผลจากสํารวจความพึงพอใจของผูที่ใช application ชวยแปลผลการคัดกรอง
โรคหัวใจพกิารแตกําเนดิที่รุนแรงซึ่งไดดําเนนิการในโรงพยาบาลเครอืขายตางๆ 
จํานวน 100 คน พบวา มคีวามพงึพอใจตอความเหมาะสมสะดวกตอการใชงานของ 
application ในระดับมากที่สุดที่ 4.53 (มคีาความพงึพอใจเฉลี่ยที่ 4.06) จงึสรุปได
วา application ชวยแปลผลการคัดกรองโรคหัวใจพกิารแตกําเนดิทีรุ่นแรง สามารถ
สรางความพงึพอใจใหแกเจาหนาที่ผูใชงาน ตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว 
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การวัดและวเิคราะหคุณภาพของผลการทํางาน และประโยชนที่ไดรับ 

• ศูนยโรคหัวใจ มรีะบบการตรวจประเมนิผลการคัดกรองในแตละโรงพยาบาลจาก
ฐานขอมูลแบบ On - line จากฐานขอมูลที่แตละโรงพยาบาลลงรวมกัน แลวนํามา
ปรับปรุงการการดําเนนิงานเพื่อสรางเครอืขายการคัดกรองเด็กโรคหัวใจใหเกดิ
ประโยชนกับเด็กแรกคลอดจากทั่วประเทศ 

 

 

 

 

 

        Web page สําหรับลงขอมูลแบบ On-line เพื่อตดิตามและประเมนิผลการคัดกรองโรคหวัใจพกิารแตกําเนดิ 
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• การคัดกรองเด็กโรคหัวใจจะสงผลดตีอเด็ก
โรคหัวใจทั้งประเทศ แตการดําเนนิงานคัด
กรองเด็กโรคหัวใจ จะตองดําเนนิการโดย
พยาบาลในแผนกสตูนิารีที่ดูแลเด็กอายุ 
24 ชม.หลังเกดิ ซึ่งจะตองเสียสละเวลาใน
การคัดกรองเด็กเปนจํานวนมาก วธิกีาร
บรหิารจัดการโดยทํางานรวมกับทมี 
Service plan newborn ที่จะตองบูรณาการ
รวมกับทมีที่ดูแลแมและเด็กหลังเกดิ เพื่อ
ผลักดันโครงการใหสําเร็จในระดับประเทศ 

ปญหา อุปสรรค และแนวทางในการแกไข 
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• การดําเนินงานคัดกรองเด็กโรคหัวใจ กับการผลักดันจนเปนการชี้นําใน
ระดับประเทศ (NHA) ยังไมประสบผลสําเร็จเทาที่ควร ดังน้ัน สถาบันสุขภาพเด็ก
แหงชาติมหาราชินีโดยศูนยโรคหัวใจ ไดทําหนังสือแจงถึงเหตุผล ความจําเปน
และประโยชนของการคัดกรองเด็กโรคหัวใจผานไปยังราชแพทยวิทยาลัย จนได
การยอมรับ และขอการสนับสนุนจากคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 
(Service Plan) สาขาทารกแรกเกิด เพื่อผลักดันใหการคัดกรองเด็กโรคหัวใจ
กลายเปนนโยบาย และดําเนินการในลักษณะของงานประจํา 

ปญหา อุปสรรค และแนวทางในการแกไข 
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•  ศูนยโรคหัวใจไดขยายการดาํเนินโครงการคัดกรอง ลงสูโรงพยาบาลจังหวัดใน12 เขตบบริการสุภาพ 

ทําใหสามารถดําเนินการคัดกรองไดครบทั้ง 13 เขตบริการสุภาพทั่วประเทศ มีอัตราการตรวจคัดกรอง

ทารกแรกเกิดในปจจบุันมากกวา 15,000 รายตอเดือน 

•  ผลคัดกรองเม่ือสิ้นสุดไตรมาสที่ 3 ของป 2562  มีจํานวนทารกที่ไดรับการคัดกรองและลงทะเบียนใน

ฐานขอมูลจาก 287 โรงพยาบาลจาํนวน 594,876 ราย อัตรา 167,571 ราย/ป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ความทาทายตอไป  
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ความทาทายตอไป  

• รวมกับศูนยคัดกรองทั่ว

ประเทศ และ Service 

plan newborn ในการ

ติดตาม Positive cases 

ทารกที่ไดรับการคัด

กรอง เปนระบบ on-

line alerted เพื่อ

พัฒนาระบบการสงตอ

รวมกัน 
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ความทาทายตอไป  

• KPI: ขยายการคัดกรองไปสูงาน Routine จาก รพศ.ตนแบบ ลงสู รพช. 

   ลด National Infant Mortality 
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องคประกอบหลักที่ทําใหนวัตกรรมบรกิารคัดกรองโรคหัวใจพกิารแตกําเนดิชนดิรุนแรงเพื่อ
ลดการเสยีชวีติในทารกแรกเกดิ ประสบความสําเร็จ คอื 

•  ความมุงมั่นของบุคลากรทางการแพทยทั้งจากศูนยโรคหัวใจสถาบันสุขภาพเด็กแหงชาติ
มหาราชนิ ีรวมกับ โรงพยาบาลเครอืขายทั้ง 13 เขตบรกิารสขุภาพ ในการที่จะรวมดวย
ชวยกันแกไขวงจรปญหาการดูแลทารกแรกเกดิที่เปนโรคหัวใจพกิารแตกําเนดิ ชวยให
ทารกไดรับการตรวจวนิจิฉัยยนืยันชนดิของความผดิปกตแิละไดรับการรักษาที่รวดเรว็กอน
เกดิอาการรุนแรง 

• บุคลากรทางการแพทยมีความพรอมในองคความรูเรื่องการบรหิารจัดการในการดูแล
ปญหาทารกแรกเกดิที่เปนโรคหัวใจพกิารแตกําเนดิ 

• มกีารดําเนนิงานตามยุทธศาสตร มกีารทบทวนและปรับปรุงกระบวนการตลอดเวลา 

ปจจัยแหงความสําเร็จ และความยั่งยืน  
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