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ใบสมัครเพื่อเสนอบทความในงานการประชุม 
THAILAND QUALITY CONFERENCE & The 23rd Symposium on TQM-Best Practices in Thailand 

ประเภทการสมัคร [] TQM-Best Practices (ตองจัดทํา Abstract, Presentation Slide, Full Paper (ถามี*)  
และการทดลองนําเสนอผลงาน) 

[  ] TQM-Progressive Learners (ตองจัดทํา Abstract, Presentation Slide  
     และการทดลองนําเสนอผลงาน) 

ประเภทองคกร [  ] หนวยงานธุรกิจเอกชน  [  ] หนวยงานรัฐวิสาหกิจ        [  ] หนวยงานดานการศึกษา   
[  ] หนวยงานราชการและองคกรของรัฐ      [  ] หนวยงานทางดานสาธารณสุข 

ชื่อเรื่องนําเสนอ พัฒนาระบบการดูแลผูปวยจอตาลอก (Rhegmatogenous Retinal Detachment-RRD) : เพ่ิมอัตรา
การติดขอจอตาหลังผาตัดจอตาลอก  

เปน “วิธีปฏิบัติท่ีเปนแบบอยางที่ดีเยี่ยม” ของกระบวนการ ในหมวด (โปรดเลือก 1 หมวดเทานั้น)  
[  ] 1. การนําองคกร     [  ] 2. การวางแผนเชิงกลยุทธและการจัดการนโยบาย  
[  ] 3. การเอาใจใสลูกคาและตลาด   [  ] 4. การวัด การวิเคราะห และ การจัดการความรู  
[  ] 5. การเอาใจใสทรัพยากรบุคคล   [  ] 6. การจัดการกระบวนการ  
[  ] 7. การประยุกตระบบมาตรฐานตางๆเขากับการบริหารจัดการ  

ชื่อหนวยงาน  ศูนยความเปนเลิศจอตา  (Center of Excellence for Retina; TU-CER) 
โรงพยาบาลธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติ 

ที่อยู เลขที ่95 หมู 8 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120  
โทรศพัท 02-926-9999  โทรสาร  -   เว็บไซต  https://www.hospital.tu.ac.th 
ชื่อผูเขียน (ผูนําเสนอ) 1. รองศาสตราจารย นายแพทยณวพล กาญจนารัณย  ตําแหนง หัวหนาภาควิชาจักษุวิทยา 

 2. นางสาวชลธริา  กองจริต   ตําแหนง หัวหนางานการพยาบาลตรวจโรคจักษุ 
ชื่อผูประสานงาน นางสาวธนิตา ทิพยมาลี งานนโยบายและแผน โรงพยาบาลธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติ 
โทรศพัท 02-977-8498    อีเมล  tuh.tqmb@gmail.com 
 
สรุปจุดท่ีเปน “วิธีปฏบิัติที่เปนแบบอยางท่ีดีเยี่ยม” 

1) พัฒนาระบบการดูแลโดยใชเครื่องมือ 3P (Purpose , Process , Performance) โดยทําในรูปแบบ Clinical Tracer 
/ Clinical Quality Summary เพ่ือความครอบคลุมและมีการพัฒนาหรือแกปญหาอยางตรงประเด็น 

2) นําหลัก LEAN Management มาปรับใชในการใหบริการ เพ่ือใหผูปวยเขาถึงบริการไดงาย ไดรับการวินิจฉัยโดย
แพทยผูเชี่ยวชาญ และลดระยะเวลารอคอยการผาตัด สงผลใหผลลัพธการดูแลมีแนวโนมดีข้ึน  

3) นําคานิยมขององค คือ Think TRANSFORM เปนหลักคิดในการพัฒนาระบบงาน และเชื่อมโยงสูแผนยุทธศาสตร
ของโรงพยาบาลในดาน การสรางระบบบริการและการรักษาพยาบาลที่ล้ําสมัย กับหลักการบริหารงานโรงพยาบาล
ตามแนวคิด SPEC ไดแก ดานความปลอดภัย (Safety) ดานกระบวนการ (Process) ดานความคุมคา (Efficiency) 
และดานคุณภาพทางคลินิก (Clinical Quality) โดยมีเปาหมายสําคัญคือผูปวยจอตาลอกไดรับการรักษาที่ มี
ประสิทธิภาพ  

4) การสรางเครือขายการดูแลผูปวย : Retinal Network Forum เพ่ือใหมีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูในการรักษาพยาบาล 
อีกทั้งรวมกันวางระบบการดูแลผูปวย เนนเรื่องการสงตอ การสงปรึกษา รวมถึงการใชทรัพยากรรวมกัน เชน 
เครื่องมือตรวจพิเศษตาง ๆ เพ่ือใหเกิดการใชทรัพยากรอยางคุมคา 
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ประสิทธิผล 
1) พัฒนากระบวนการดูแลผูปวยจอตาลอกตั้งแตป 2560 เพ่ือใหเกิด Performance Excellence ทั้งทาง Clinical 

Outcome และ Cost Effectiveness โดยมุงเนนการประเมินและการเตรียมความพรอมสําหรับการผาตัดของผูปวย 
และการปฏิบัติตัวของผูปวยหลังผาตัดโดยเฉพาะการคว่ําหนา ซึ่งสงผลทําใหการรักษามีแนวโนมประสบความสําเร็จ 
ซึ่งหมายถึงผูปวยไมตองผาตัดซ้ํา ลดคาใชจายสําหรับการผาตัดไดเฉลี่ยรายละ 35,000 บาท ซึ่งจากการพัฒนา
กระบวนการดูแลอยางตอเนื่อง พบวา ผลลัพธในการรักษามีแนวโนมดีข้ึน ไดแก ผูปวยสามารถคว่ําหนาหลังการ
ผาตัดจอตาลอกไดอยางถูกตอง กลาวคือ ตั้งแตป 2560-2564 คดิเปนรอยละ 92.33 , 94.22 , 95.94,96 และ 94.7 
ตามลําดับ และการติดของจอตาหลังการผาตัดจอตาลอก กลาวคือตั้งแตป 2560-2564 คิดเปนรอยละ 74 , 80 , 82 
, 96 และ 97 ตามลําดับ 

2) พัฒนาระบบการดูแลผูปวยจอตาลอกตั้งแตป 2561 โดยใชแนวคิด LEAN เพื่อใหผูปวยจอตาลอกไดรับการรักษา/
การผาตัดอยางรวดเร็ว ไดแก การพัฒนาระบบสงปรึกษาและการบริหารจัดการระบบการนัดผาตัด ทําใหลด
ระยะเวลารอคอยผาตัดจากเดิม 30 วัน เปน 14 วัน หลังไดรับการวินิจฉัย ทั้งนี้ ทีมมีการพัฒนากระบวนการอยาง
ตอเนื่อง จนทําใหผูปวยที่ไดรับการผาตัดภายใน 14 วัน มีแนวโนมเพ่ิมมากข้ึน โดยตั้งแตป 2561-2564 มีผูปวยที่
ไดรับการผาตัดภายใน 14 วัน คิดเปนรอยละ 71 , 76 , 86 และ 96 ตามลําดับ 

3) สรางเครือขายเพื่อพัฒนาระบบการดูแล (Retinal Network Forum) ตั้งแตป 2562 โดยมีโรงพยาบาลที่อยูใน
เครือขายทั้งหมด 13 โรงพยาบาล เนนการพัฒนา 2 ดาน. คือ ดานวิชาการ ไดแก การจัดประชุมวิชาการและ Case 
Conference และดานการพัฒนาระบบการดูแลรักษา ไดแก ระบบการสงตอและระบบการใหคําปรึกษา เพื่อลด
ภาระคาใชจายของผูปวยในการเดินทาง คาเสียเวลาของทั้งผูปวยและญาติ และการใชทรัพยากรดานเครื่องมือ 
ตรวจพิเศษ/เครื่องมือที่ใชในการรักษารวมกัน เพ่ือใหเกิดการใชทรัพยากรอยางคุมคา   

 
การอนุญาตใหมูลนิธิฯ จัดใหผูสนใจเขาเยี่ยมชม “Best-Practices” ขององคกรผูสมัครนี้ได    
  [  ] อนุญาต   [  ] ไมอนุญาต 
การอนุญาตใหมูลนิธิฯ บันทึกวีดีโอผลงานระหวางที่นําเสนอในวันการจัดงานขององคกรผูสมัครนี้ได 
             [  ] อนุญาต   [  ] ไมอนุญาต 
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บทคัดยอ 
 
ชื่อเรื่อง : พัฒนาระบบการดูแลผูปวยจอตาลอก (Rhegmatogenous Retinal Detachment-RRD) 
ประวัติและความเปนมาโดยยอ : 

โรงพยาบาลธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติ เปนศูนยใหบริการทางการแพทยระดับ Super Tertiary Care  
โดยใหบริการรักษาพยาบาลในผูปวยกลุมโรคซับซอน จําเปนมีแพทยผูเชี่ยวชาญหลายสาขา มีเครื่องมือที่ทันสมัยเพ่ือ
รองรับการบริการดังกลาว และสาขาจักษุเปนหนึ่งที่มีผูใชบริการเปนจํานวนมาก และโรคทางดานจอตาเปน 1 ใน 5 
ของโรคที่พบบอย โดยการรักษามีตั้งแตการฉีดยาเขาวุนตา การรักษาดวยเลเซอร และการผาตัด ซึ่งการรักษาอาจตอง
ทําอยางตอเนื่องและมีประสิทธิภาพเพ่ือใหมีผลลัพธทางการรักษาที่ด ีและในป 2561 โรงพยาบาลมีการจัดตั้งศนูยความ
เปนเลิศจอตา (TU - Center of Excellence for Retina ; TU-CER) โดยมีพันธกิจสําคัญคือ พัฒนาระบบการดูแล
ผูปวยจอตาท่ีมีความยุงยากซับซอนหรือมีอาการของโรครุนแรง พัฒนาดานวิชาการและสรางเครือขาย เพ่ือใหผูปวย
สามารถเขาถึงการรักษาและการดูแลอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะในกลุมโรคที่มีความเรงดวน/ความซับซอนในการดูแล 
เชน โรคจอตาหลุดลอก  

โรคจอตาหลุดลอก (Retinal detachment) เปนโรคที่เกิดจากการแยกหรือลอกตัว สาเหตุหลักมักเกิดจาก
ความเสื่อมตามอายุ พบไดบอยในคนที่มีอายุมากกวา 50 ปข้ึนไป ผูปวยจะมองเห็นแยลงอยางรวดเร็วโดยไมมีอาการ
ปวดตา และมีความเสี่ยงตอการมองไมเห็นอยางถาวร จําเปนตองไดรับการรักษาโดยการผาตัดเพื่อดันจอประสาทตาที่
หลุดลอกกลับเขาไปติดที่เดิม และจากสถิติพบวาผูปวยที่เปนจอตาหลุดลอกมีแนวโนมเพ่ิมข้ึน สอดคลองกับผูปวยจอตา
หลุดลอกที่เขารับการรักษาที่โรงพยาบาลธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติ ซึ่งมีแนวโนมเพิ่มขึ้นทุกป การรักษาจอประสาท
ตาลอกจะมีโอกาสประสบผลสําเร็จไดมากที่สุด (จอประสาทตาติดกลับเขาที่) มักเกิดขึ้นในการทําผาตัดครั้งแรก แตมี
ปจจัยทีเ่ก่ียวของหลายอยางที่มีสวนทําใหการผาตัดไมประสบผลสําเร็จไดแก วิธีการผาตัด ระยะเวลาที่ผูปวยเปน ความ
รุนแรงของโรค แมกระทั่งการดูแลตนเองหลังการผาตัดของผูปวย (การคว่ําหนา) จะเห็นไดวาการรักษาพยาบาลผูปวย
จอตาลอกจําเปนตองใหความสําคัญตั้งแตการประเมินอาการตัวเองของผูปวย ความรวดเร็วในเขาถึงการรักษาและการ
ใหความรวมมือในการดูแลตัวเองของผูปวยหลังผาตัด ดังนั้น การพัฒนาระบบการดูแลผูปวยจอตาลอกจึงมีความสําคัญ
โดยหวังผลการรักษาคือ ซึ่งหากการรักษา/ผาตัดมีแนวโนมผลลัพธที่ด ีเปนไปตามแผนการรักษา จะสงผลใหการมองเห็น
ของผูปวยไมแยลงกวาเดิม หรือมีโอกาสมองเห็นดีข้ึนกวาเดิม รวมถึงมีการใชทรัพยากรที่เหมาะสมลดคาใชจายทั้งของ
ผูปวยและของโรงพยาบาล ซึ่งเปนเปาหมายสําคัญในการดูแลผูปวยจอตา 
 
วิสัยทัศน คานิยม วัฒนธรรม พันธกิจ นโยบาย: 
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 ขั้นตอนท่ีสําคัญและวิธีปฏิบัติในขั้นตอนที่สําคัญเหลานั้น ที่ไดออกแบบ-พัฒนา-นําไปปฏิบัติ แลวนําไปสูการปองกันไมใหปญหาเกิดซ้ํา ยกระดับคุณคาของผลการทํางานที่สงมอบ
ใหแกลูกคา หรือ สามารถสนองตอบความคาดหวังของลูกคาไดดีขึ้น 
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2. Process :  แผนภูมิแสดง Flow chart ของการดูแลผูปวยพรอมทั้งประเด็นคุณภาพ/ความเสี่ยงที่สําคัญแตละ
ขั้นตอน 
 
 

Access เมื่อ รพ.เครือขายตองการสงรักษา
ตอ 

สงปรึกษา/รักษาตอทาง Line 
@ 

-Entry 
-Assessment 
-Investigate 
-Diagnosis 

ER 

OPD 

พยาบาล ER ซัก
ประวัติ/ประเมินการ

พยาบาลOPD ซัก
ประวัติ/ประเมิน
การมองเห็น 

Walk in 

Refer 

หมอตาทั่วไปตรวจพบ RRD 
consult ภายในวนันัน้ 

Retina  Clinic 

พิจารณาวิธีการผาตัด
รักษา 

ประเมินผูปวย
เพ่ือพิจารณา
เลือกวิธีการผาตัด 

Pneumatic retinopexy  Par Plana Vitrectomy (PPV)  Scleral Bucking Procedure (SBP)  

แนวทางปฏิบัติในการดูแลรักษาผูปวยจอตาลอก 

Nursing Management 
1.Loss of vision 
2.Sudden recent of 
floater 
3.Flashing light 
4.Loss of peripheral 
visual field 
5. VA ,TN,  RAPD,  
Dilate 

เปาหมาย: การติดของจอตาหลงัไดรับการผาตัด 
 ประเด็นคุณภาพ : การรกัษาที่รวดเร็ว  
การเลือกวิธีการผาตัดที่เหมาะสมกับผูปวย  
และการคว่ําหนาอยางมปีระสิทธิภาพ 

-Plan of care 
-Discharge Plan 
-Communication 
-Information& 
Empowerment 

Pre-operation 
1.ประเมินความเสี่ยงตอ
ภาวะแทรกซอนในการผาตัด 
เชน 
conjunctivitis,hordeolum 
2.ประเมินความสามารถใน
การคว่ําหนา 

Intra-operation 
1.ประเมินความเสี่ยงระหวาง
ผาตัด เชน Subretinal 
hemorrhage, Hopotony , 
Iatrogenic breaks 

Post-opperation 
1.ประเมินความเสี่ยงหลังผาตัด 
-Early post-operation  เชน 
choroidal detachment,Residual 
SRF,Elevated IOP,Epithelia defect 
-Late post-operation เชน 
Diplopia,Cataract,CME,Macular 
pucker,Post-operation 
PVR,Epiretinal membrane 
Endophthalmitis 
2. ดูแลใหคว่ําหนา 16 ชั่วโมง/วัน เพ่ือ
สงเสริมการติดของจอตา  

-D/C ภายใน..2…วัน หลังนอน รพ. 
-นัดตรวจตามนัด…1...สัปดาห 
-ประเมินความสามารถในการคว่ําหนา  
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รายละเอียดเพิ่มเติมของวิธีปฏิบัติท่ีเปนแบบอยางท่ีดีเยี่ยมที่สอดคลองกับคาประสิทธิผล :  
พัฒนาระบบการดูแลผูปวยจอตาลอก โดย แบงเปน 4 เรื่องสําคัญ ไดแก 

1. พัฒนาแนวทางการสื่อสารแผนการรักษาสําหรับทีมผูรักษาโดยใช CLINICAL PATHWAY FOR Rhegmatogenous  
Retinal Detachment และระบบการสื่อสารขอมูลใหกับผูปวยโดยไข Discharge Planning for Rhegmatogenous 
Retinal Detachment (เริ่มพัฒนาในป 2562) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Risk System Improve 
1. Access 
   Delay  Access 
 
 
 
 
 
 
2.Assessment/ 
Investigate/Diagnosis 
Missed  Diagnosis 
Delay Treatment 
 
3. Plan of care/Treatment 
Complication Redetachment 
 

-การสรางเครอืขายในเขตบริการสุขภาพ 3,4 เพ่ือ เปนชองทางการ
สงปรึกษา สงตอ และการใชเครื่องมือตรวจรักษาทางจักษุรวมกัน  
-พฒันาระบบการสงปรึกษา สงตอ และการสื่อสารระหวาง
เครือขาย โดยชองทาง Line Application 
 
-พัฒนาระบบการใหคําปรึกษา โดยมีแพทยเฉพาะทางจอตาลง
ตรวจทุกวัน   
 
 
-พัฒนาระบบการประเมินผูปวยเพ่ือพิจารณาการผาตัดใหเหมาะสม 
-พัฒนานวตกรรมเพ่ือสงเสริมใหมีการคว่ําหนาอยางมีประสิทธิภาพ 
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Discharge Planning for Rhegmatogenous 
Retinal Detachment 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สื่อสารเพ่ือใหผูปวยสามารถประเมินอาการตนเอง
เบื้องตนได 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2. พัฒนาระบบการผาตัดเพื่อลดระยะเวลารอคอยผาตัด 
รอยละของผูปวยจอตาลอกไดรับการผาตัดภายใน 2 สัปดาห (เปาหมาย ≥ 80%) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เนื่องจากผูปวยจอตาลอกจําเปนตองไดรับการผาตัดจอตาลอกภายในเวลา 2 สัปดาห หลังการวินิจฉัย 
โดยเฉพาะผูปวยที่มีอาการรุนแรง ซึ่งที่ผานมายังไมเปนไปตามเปาหมายที่กําหนด เนื่องจากการประเมินและจัดลําดับ
ความเรงดวนของเคสผาตัดยังไมมีประสิทธิภาพพอ แพทยเฉพาะทางจอตามีนอย และหองผาตัดไมเพียงพอ ดังนั้น  
ทีมจึงไดมีการพัฒนาระบบการดูแลตั้งแต การประเมินความเรงดวนของผูปวยท่ีจําเปนตองไดรับการผาตัดจอตาลอก 
และจัดลําดับความเรงดวนในการนัดผาตัด อีกทั้งมีการเพ่ิมจํานวนและศักยภาพของแพทยเฉพาะทางดานจอตา ทําให
ในป 2562 มีผูปวยจอตาลอก ไดรับการผาตัดภายในเวลาที่กําหนดมีเพ่ิมขึ้น แตทั้งนี้ยังไมเปนไปตามเปาหมาย เนื่องจาก
มีสถานการณระบาดของโควิด-19 อยางหนัก ทําใหจําเปนตองงดบริการผาตัด ยกเวนในกรณีเรงดวนฉุกเฉิน ทําใหผูปวย
จอตาลอกที่อาการยังไมรุนแรงจําเปนตองเลื่อนการผาตัดออกไป สงผลใหผูปวยจอตาลอกที่ตองไดรับการผาตัดภายใน 2 
สัปดาห ไมเปนไปตามเปาหมายที่กําหนด แตจากการติดตามเคสพบวากลุมผูปวยที่ไมไดรับการผาตัดภายใน 2 สัปดาห 
มีผูปวยที่จอตาติดหลังผา ทั้งนี้ เนื่องจากทีมมีการเนนย้ําและติดตามใหผูปวยปฏิบัติตัวหลังผาตัดใหถูกตอง โดยเฉพาะ
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การคว่ําหนา และชวงสถานการณการระบาดของโควิด 19 เริ่มคลี่คลายประกอบกับการเนนย้ําเก่ียวกับการประเมิน
ความเรงดวน และการจัดสรรหองผาตัดเพื่อใหสามารถรองรับสําหรับกลุมผูปวยจอตาลอก ทําใหการผาตัดผูปวยจอตา
ลอกไดภายใน 2 สัปดาห ตามเปาหมายท่ีกําหนด 
 

3. พัฒนาการประเมินผูปวยเก่ียวกับความพรอมในการปฏิบัติตัวหลังผาตัด โดยเฉพาะการคว่ําหนา 
(เริ่มพัฒนาในป 2563) 
รอยละของผูปวยที่สามารถคว่ําหนาหลังผาตัดไดถูกตอง (เปาหมาย90%) 

 
 

เนื่องจากปจจัยสําคัญปจจัยหนึ่งที่ทําใหจอตาติดหลังการผาตัด คือการคว่ําหนาหลังผาตัดอยางมีประสิทธิภาพ 
ซึ่งจากการประเมินความสามารถในการคว่ําหนาของผูปวยพบวา ในป 2560 สาเหตุหลักเกิดจากผูปวยไมใหความสําคัญ
ของการคว่ําหนา จึงมีการพัฒนาเพ่ิม คือ ใหผูปวยและผูดูแลตระหนักและเห็นความสําคัญของการคว่ําหนา ชวยจัดทา
ใหสบายมากขึ้น จัดทํา CD และทํา QR Code เรื่องการดูแลผูปวยจอตาลอก ใหผูปวยและผูดูแลสแกนเขามือถือ 
เพ่ือเปดดูไดสะดวกขึ้น ในป 2561 ยังพบวามีผูปวยที่ไมสามารถคว่ําหนาได สาเหตุเกิดจากอึดอัด ไมคุนชิน ปวดเมื่อย
กลามเนื้อ จึงไดมีการศึกษาวิจัยทางการพยาบาลจอตาและไดมีการพัฒนา เรื่อง การประคบเย็นชวยผอนคลาย แนะนํา
การนวดลดความตึงตัวของกลามเนื้อ ในป 2562 พบวาผูปวยที่ไมสามารถคว่ําหนาไดเกิดจาก ความไมสุขสบาย  
ปวดเมื่อย มีโรคประจําตัวที่เปนอุปสรรคตอการคว่ําหนา จึงไดมีการพัฒนาเพ่ิมเติมคือ แนะนําการสลับทานอนคว่ําหนา 
เดินคว่ําหนา และนั่งคว่ําหนา ป 2563 พบวาผูปวยที่สามารถคว่ําหนาหลังผาตัดไดถูกตอง คิดเปน 94% ผูปวยที่ 
ไมสามารถคว่ําหนาไดเกิดจาก ลักษณะทางดานรางกายที่เปนอุปสรรคตอการคว่ําหนา ความไมสุขสบาย ขณะคว่ําหนา 
ทีมจึงใหความสําคัญของการประเมินผูปวยกอนผาตัดจอตาลอก โดยเพ่ิมการประเมินเรื่อง โรคประจําตัว และลักษณะ
ทางรางกายมีเปนอุปสรรคตอการคว่ําหนาเพ่ือเปนขอมูลในการวางแผนการผาตัด และมีแผนการพัฒนาหมอนคว่ํา
หนาที่มีอยูเดิมใหใชงานไดสะดวก ลดอาการไมสุขสบายหรือปวดเมื่อยขณะนอนคว่ําหนา ในป 2564 ผูปวยสามารถคว่ํา
หนามีประสิทธิภาพเพ่ิมสูงข้ึน 96% จากการพัฒนารูปแบบหมอนคว่ําหนา และการสรางความตระหนักในการจัดทาคว่ํา
หนา สําหรับผูปวยท่ีมีปญหาเรื่องการคว่ําหนาไมได ทางทีมมีการปรึกษาเพ่ือวางแผนการผาตัดใหเหมาะสมกับผูปวย
เฉพาะราย โดยมีการปฏิบัติ ดังนี ้

- แพทยประเมินความพรอมดานรางกาย เชน โรคประจําตัว หรือลักษณะทางกายภาพที่อาจเปนอุปสรรค 
ในการคว่ําหนาหลังผาตัด หากพบผูปวยมีความไมพรอมในการคว่ําหนา พิจารณาเปลี่ยนวิธีการผาตัด 
เพ่ือใหเหมาะสมสําหรับผูปวยแตละราย 

- พยาบาลใหคําแนะนําการปฏิบัติตัวหลังผาตัดโดยเฉพาะการคว่ําหนา และใหมีการสาธิตกลับ  
- พัฒนารูปแบบหมอนคว่ําหนา เพ่ือใหเหมาะสมสําหรับการใชงาน (เริ่มพัฒนาในป 2560) 
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รอยละการติดของจอตาหลังการผาตัดจอตาลอกจนสิ้นสุดการรักษา (เปาหมาย≥80%) 

 

จากขอมูลจะเห็นวาแนวโนมการติดของจอตาหลังสิ้นสุดการรักษา มีแนวโนมเพ่ิมขึ้นเรื่อย ๆ เนื่องจากทีม 
ใหความสําคัญกับประเด็นคุณภาพ ที่เปนปจจัยหลักที่ทําใหจอตาติดหลังการผาตัด คือ การที่ผูปวยไดรับการรักษาที่
รวดเร็ว การเลือกวิธีการผาตัดที่เหมาะสม และปฏิบัติตัวหลังผาตัดโดยเฉพาะการคว่ําหนา โดยเริ่มมีการพัฒนาระบบ
การดูแลในป 2561 ซึ่งในระยะแรกเนนเรื่องการสนับสนุนใหมีการคว่ําหนาอยางมีประสิทธิภาพ มีการประเมินผูปวยเพ่ือ
เตรียมความพรอมในการผาตัด และเพ่ิมเติมในเรื่องการประเมินความพรอมในการคว่ําหนา โดยมีการพัฒนารูปแบบการ
ประเมินใหครอบคลุม เชน โรคประจําตัวท่ีเปนอุปสรรคตอการคว่ําหนา เชน โรคทางระบบทางเดินหายใจ ลักษณะทาง
กายภาพ เชน ภาวะอวน เปนตน และเมื่อผูปวยไดรับการผาตัดแลวจะมีการติดตามใหมีการคว่ําหนาอยางถูกวิธี  
โดยพยาบาลผูจัดการรายกรณี เพ่ือสนับสนุนและสงเสริมใหผูปวยสามารถคว่ําหนาไดอยางถูกตองทั้งท่ีอยูโรงพยาบาล
และเมื่อกลับบาน ซึ่งหากการรักษา/ผาตัดมีแนวโนมผลลัพธท่ีดี เปนไปตามแผนการรักษา จะสงผลใหการมองเห็นของ
ผูปวยไมแยลงกวาเดิม หรือมีโอกาสมองเห็นดีขึ้นกวาเดิมได 
 

4. สรางเครือขายเพ่ือพัฒนาระบบการดูแล (Retinal Network Forum) ตั้งแตป 2562 โดยมีโรงพยาบาลที่อยูใน
เครือขายทั้งหมด 13 โรงพยาบาล เนนการพัฒนา 2 ดาน. คือ ดานวิชาการ ไดแก การจัดประชุมวิชาการและ 
Case Conference และดานการพัฒนาระบบการดูแลรักษา ไดแก ระบบการสงตอและระบบการใหคําปรึกษา เพ่ือลด
ภาระคาใชจายของผูปวยในการเดินทาง คาเสียเวลาของท้ังผูปวยและญาติ และการใชทรัพยากรดานเครื่องมือตรวจ
พิเศษ/เครื่องมือทีใ่ชในการรักษารวมกัน เพ่ือใหเกิดการใชทรัพยากรอยางคุมคา 
 

การประชุม Retinal Network Forum 
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