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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 ปฏิบัติการลดอัตราการตัดขา (major amputation) ในผูปวยแผลเทาเบาหวาน  
โรงพยาบาลธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติ  

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  ศูนยความเปนเลิศเทาเบาหวาน (Center of Excellence for Diabetic Foot Care, Thammasat 
University Hospital; TU-CDC) โรงพยาบาลธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรต ิ
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. รศ.พญ.ทิพาพร ธาระวานิช  ตําแหนง ผูอํานวยการศนูยความเปนเลิศเทาเบาหวาน 

 2. พว.ปุญญาดา ณปณพัฒน   ตําแหนง พยาบาลชํานาญการพิเศษ 
ชื่อผูประสานงาน นางสาวธนิตา ทิพยมาลี งานนโยบายและแผน โรงพยาบาลธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติ 
โทรศพัท 02-977-8498    อีเมล  tuh.tqmb@gmail.com 
 
สรุปจุดท่ีเปน “วิธีปฏบิัติที่เปนแบบอยางท่ีดีเยี่ยม” 

1) ดําเนินการตาม Core value “THAMDEE”  
T: Thammasat/Team/Together มีการทํางานรวมกันระหวางบุคลากรสหวิชาชีพผู ใหการดูแลรักษา และ

ผูรับบริการ 
H: Holistic Approach ใหบริการดูแลรักษาแบบองครวม 
A: Awareness ความตื่นรู มีการประเมินตนเองตลอดเวลา/Area Network 
M: Mastermind มีการวางแผนอยางมืออาชีพ 
D: Diabetes Prevention and Treatment ใหการปองกันและรักษาอยางเปนระบบ 
E: Excellent Performance มีผลลัพธที่เปนเลิศและพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่องเพ่ือเปนแบบอยางที่ด ี 
E:  Excellent Center ศูนยความเป น เลิศ เท า เบาหวาน Center of Excellence for Diabetic Foot Care, 

Thammasat University Hospital; TU-CDC 
2) นําหลักพัฒนาคุณภาพ SPEC, 2P Safety, PDCA (Plan, Do, Check, Act) เพื่อประเมินตนเอง และพัฒนา
กระบวนการการดูแลรักษาเพ่ือใหไดผลสําเร็จตามเปาหมาย  
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ประสิทธิผล 
1) อัตราการตัดขาแบบ major amputation ในผูปวยที่รักษาประจําที่โรงพยาบาลธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติ 

ลดลง จาก 34.5% ในป 2563 เหลือ 18.2% ในป 2564 และ 0% ใน 2 ไตรมาสแรกของปงบประมาณ 2565  
2) อัตราการตัดขาแบบ major amputation ในผูปวยท่ีรับ refer ลดลง จาก 34.9% ในป 2563 เหลือ 25.9%  

ในปงบประมาณ 2564 และเหลือ 17.6% ใน 2 ไตรมาสแรกของปงบประมาณ 2565  
 
การอนุญาตใหมูลนิธิฯ จัดใหผูสนใจเขาเยี่ยมชม “Best-Practices” ขององคกรผูสมัครนี้ได    
  [  ] อนุญาต   [  ] ไมอนุญาต 
การอนุญาตใหมูลนิธิฯ บันทึกวีดีโอผลงานระหวางที่นําเสนอในวันการจัดงานขององคกรผูสมัครนี้ได 
             [  ] อนุญาต   [  ] ไมอนุญาต 
  



 

  3

บทคัดยอ 
 
ชื่อเรื่อง : ปฏิบัติการลดอัตราการตัดขา (major amputation) ในผูปวยแผลเทาเบาหวาน โรงพยาบาลธรรมศาสตร-
เฉลิมพระเกียรติ 
 
ประวัติและความเปนมาโดยยอ : 

ผูปวยเบาหวานมีโอกาสเปนแผลที่เทาสูงถึงรอยละ 15-25 และหากเคยมีแผลที่เทาแลวจะมีโอกาสเปนแผลซ้ํา
ในปแรกสูงถึงรอยละ 30-40 สิ่งที่นากลัวหลังจากการเปนแผลคือ การถูกตัดขา ซึ่งเปนสาเหตุใหเกิดภาวะทุพพลภาพ 
คุณภาพชีวิตลดลง และสัมพันธกับอัตราการเสียชีวิตที่สูงข้ึนกวาผูที่ไมเคยมีแผลประมาณ 2.5 เทา การตัดขาจากแผล
เทาเบาหวานสามารถปองกันไดหากมีการรักษาอยางเปนระบบที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ  

ศูนยความเปนเลิศเทาเบาหวาน (Thammasat University-Center of Diabetic foot Care; TU-CDC) กอตั้ง
เมื่อปพ.ศ. 2559 ไดรับการรับรองมาตรฐานการรับรองเฉพาะโรค (Disease Specific Certification; DSC) แผลเทา
เบาหวาน จากสถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล ตั้งแตปพ.ศ. 2563 มีพันธกิจในการดูแลรักษาผูปวยแผล
เทาเบาหวานเพ่ือลดอัตราการตัดขา เนื่องจากแผลเทาเบาหวานเปนโรคที่ซับซอนที่แพทยตองดูแลท้ังการควบคุมระดับ
น้ําตาลในเลือด การควบคุมการติดเชื้อ การทําแผลหลากหลายเทคนิค การลดแรงกดที่แผล การเพิ่มเลือดไปเลี้ยงแผล 
(revascularization) การฟนฟูสมรรถภาพ การดูแลแบบองครวมท้ังรางกายและจิตใจ ซึ่งตองการ บุคลากรผูเชี่ยวชาญ
หลายดาน ไดแก อายุรแพทยตอมไรทอ อายุรแพทยระบบประสาท อายุรแพทยดานโรคติดเชื้อ อายุรแพทยดาน
จิตวิทยา จิตแพทย ศัลยแพทยเชี่ยวชาญดานหลอดเลือด ศัลยแพทยออรโธปดิกสเชี่ยวชาญดานเทาและขอเทา 
แพทยเวชศาสตรฟนฟูและนักกายอุปกรณ พยาบาลและพยาบาลเฉพาะทางแผลเรื้อรัง นักกายภาพบําบัด นักสุขศึกษา 
พยาบาลดูแลตอเนื่องที่บาน และโภชนากร โดยมุงเนนกิจกรรมคือ การดูแลและรักษาแผลที่เทาจากโรคเบาหวาน
ประสานงานกันอยางเปนระบบ ไรรอยตอโดยทีมสหสาขา ตั้งแตเมื่อผูปวยเขารับการรักษาในโรงพยาบาลจนถึงการ
ติดตามเมื่อผูปวยกลับบาน รวมกันดูแลแผลจนหายสนิทและปองกันการเกิดแผลซ้ํา เพ่ือลดอัตราการเสียขา  
major amputation ในผูปวยที่มีแผลที่เทาจากโรคเบาหวาน (Diabetic Foot Ulcer; DFU)   

การดําเนินงานของ TU-CDC มีการดําเนินงานอยางเปนรูปแบบตาม SPEC ซึ่งเปนนโยบายของโรงพยาบาลอัน
ปร ะกอบด ว ย  Safety, Process, Efficiency แ ละ  Clinical Quality ร ว มทั้ ง ห ลั ก  3P ( purpose, process, 
performance) และ PDSA (plan, do, study, act) โดยการตั้งเปาหมาย และวิเคราะหปญหาพบวา การดูแลผูปวย
แผลเทาเบาหวานในอดีตไมมีการประสานงานกันระหวางหนวยงาน ทําใหไมมีการประเมินโรคหลอดเลือดแดงสวนปลาย
ตีบ (Peripheral Arterial Disease; PAD) ผูปวยไมไดรับรองเทาที่เหมาะสม ระดับน้ําตาลควบคุมไดไมดีระหวางการ
นอนโรงพยาบาล ผูปวยบางสวนไมไดรับความรูในการปองกันไมใหเกิดแผลซ้ํา ไมมกีารประเมินภาวะโภชนาการและ
ภาวะซึมเศรา จึงมีการสรางแนวทางการดูแลรักษารวมกันระหวางทีมสหสาขา มีการพูดคุยขอความเห็นในทีมเพ่ือการ
ดําเนินงานในรูปแบบเดียวกัน 

แนวทางในการดูแลรักษา มีการติดตอประสานงานกันระหวางทีมตั้งแตเมื่อผูปวยนอนโรงพยาบาล การให
คําแนะนํากอนกลับบาน และการติดตามเยี่ยมบาน นอกจากนี้ยังมีการปรับตัวใหทันตอการเปลี่ยนแปลงคือ สถานการณ
โควิด ซึ่งมีการติดตามผูปวยโดยระบบ tele ทําใหอัตราการตัดขาแบบ major amputation, อัตราการเปนแผลใหมใน
ระยะเวลา 1 ปลดลงจากเดิม ทีมสหสาขามีการประเมินตนเองจากผลลัพธและปรับปรุงการดําเนินงานอยางตอเนื่อง  
มีระบบปองกันความเสี่ยงตามนโยบาย 2P Safety มีการปองกันการผาตัดผิดคน ผิดขาง การปองกันโรคแทรกซอน
ระบบหัวใจและหลอดเลือดระหวางและหลังการผาตัด การปองกันการบาดเจ็บของไตหลังการฉีดสี รวมถึงการเนน 
Diabetes Self-management Education (DSME) เพ่ือใหผูปวยหรือผูดูแลสามารถดูแลตนเองไดอยางถูกตอง
เหมาะสม เพ่ือการการบริการอยางมีประสิทธิภาพและยั่งยืน 
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วิสัยทัศน คานิยม วัฒนธรรม พันธกิจ นโยบาย: 

 ศูนยความเปนเลิศเทาเบาหวาน  
โรงพยาบาลธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติ  

Center of Excellence for Diabetic Foot Care, 
Thammasat University Hospital; TU-CDC 

โรงพยาบาลธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติ 

วิสัยทัศน TU-CDC มุงใหการปองกัน ดูแลรักษาและฟนฟู
ผูปวยที่มีปญหาเทาเบาหวานที่ไดมาตรฐานใน
ระดับชาติ 

TUH 4.0 ORGANIZATION OF THE 
FUTURE FOR ALL  

โรงพยาบาลธรรมศาสตร 4.0 มุงสูองคกรแหง
อนาคตเพ่ือประชาชน 

คานิยม  
(Core 
Values) 

“THAMDEE” 
T: Thammasat/Team/Together มีการทํางาน

รวมกันระหวางบุคลากรสหวิชาชีพผูใหการดูแล
รักษา และผูรับบริการ 

H: Holistic Approach ใหบริการดูแลรักษาแบบ
องครวม 

A: Awareness ความตื่นรู  มีการประเมินตนเอง
ตลอดเวลา/Area Network 

M: Mastermind มีการวางแผนอยางมืออาชีพ 
D: Diabetes Prevention and Treatment ใหการ

ปองกันและรักษาอยางเปนระบบ 
E: Excellent Performance มีผลลัพธที่เปนเลิศ

และพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่องเพ่ือเปน
แบบอยางที่ดี  

E: Excellent Center ศูนยความเปนเลิศเทา
เบาหวาน Center of Excellence for 
Diabetic Foot Care, Thammasat 
University Hospital; TU-CDC 

Think “TRANSFORM”  
TRAN: Transform เราจะเปนสวนหนึ่งของ

การเปลี่ยนแปลงเพ่ือความสําเร็จใน
การกาวไปสูองคกรแหงอนาคต 

S: Spirit of Thammasat เราจะยึดมั่นในจิต
วิญญาณธรรมศาสตร “โรงพยาบาล
ธรรมศาสตรเพ่ือประชาชน”  

FOR: Focus on Results เราจะพัฒนา
มาตรฐานคุณภาพ เพ่ือมุงเนนสูผลลัพธ
ความเปนเลิศ 

M: Managements by Fact เราจะมีความ
โปรงใสและใชขอเท็จจริงในการบริหาร
จัดการองคกร  

S: System Perspective เราจะมีมุมมองเชิง
ระบบ มุงเนน 3P และมองภาพรวมเห็นการ
เชื่อมโยงอยางครอบคลุมทุกองคประกอบ 

วัฒนธรรม
องคกร:  
 

รพธ. ซื่อสัตย รับผิดชอบ ใสใจบริการ 
 

รพธ. ซื่อสัตย รับผิดชอบ ใสใจบริการ 
รัก ความรูสึกในเชิงบวกที่มีตอประชาชน ผูปวย 

วิชาชีพ องคกร ครอบครัว และตนเอง 
พัฒนา การเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีข้ึนอยาง

ตอเนื่อง 
ธรรมาภิบาล ยุติธรรม โปรงใส และมีหลักธรรม 
ซื่อสัตย ไมรับสินบน 
รับผดิชอบ ตรงตอเวลา 
ใสใจบริการ ยิ้ม สบตา ทักทาย และ ขอบคุณ 

พันธกิจ สอดคลองกับพันธกิจของโรงพยาบาล ดังนี้ 
1. ใหบริการที่เปนเลิศดานการรักษาพยาบาล การ

ฟนฟูโรคแผลที่เทาจากโรคเบาหวาน 

1) ใหบริการที่เปนเลิศดานการรักษาพยาบาล 
การฟนฟู การปองกันโรคและการสราง
เสริมสุขภาพแกประชาชน 
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2. สนับสนุนใหเกิดการเรียนการสอนที่มี
ประสิทธิภาพเพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพสูสังคม 

3. เปนองคกรทางวิชาการที่สนับสนุนชี้นําสังคมและ
ชุมชน 

4. สรางและสนับสนุนงานวิจัยและนวัตกรรมที่
ทรงคุณคา นําสูการปฏิบัติเพ่ือประชาชน  

2) สนับสนุนและมีสวนรวมกับคณะตาง ๆ  
ใหเกิดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ
เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพสูสังคม  

3) เปนองคกรทางวิชาการที่สนับสนุน ชี้นํา
สังคมและชุมชน   

4) สรางและสนับสนุนงานวิจัยและนวัตกรรมที่
ทรงคุณคา นําสูการปฏิบัติเพ่ือประชาชน 

นโยบาย ดําเนินการตาม  
* SPEC  
Safety: Patient Identification ผาตัดถูกคน ถูก

ขาง 
Process: จัดทําแนวทางปฏิบัติ และ CAREMAP 

เมื่อนอนโรงพยาบาล, Digital service โดย 
tele contact ติดตามแผลหลังกลับจาก
โรงพยาบาล 

Efficiency: ลดระยะเวลานอนโรงพยาบาล  
Clinical Quality:  
- ไดรับการรับรองมาตรฐานการรับรองเฉพาะโรค 
(Disease Specific Certification; DSC) แผลเทา
เบาหวาน จากสถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพ
โรงพยาบาล ตั้งแตปพ.ศ. 2563 
- ลดอัตราการตัดขาแบบ major amputation ทั้ง
ผูปวยที่รักษาประจําที่โรงพยาบาลธรรมศาสตรฯ 
และผูปวยที่รับ refer จากที่อ่ืน 

แผนพัฒนาคุณภาพและนโยบายของ
โรงพยาบาล  
* SPEC การบริหารงานโรงพยาบาลที่มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 4 ดาน  
     - ดานความปลอดภัย (Safety)  
     - ดานกระบวนการ (Process)  
     - ดานความคุมคา (Efficiency) และ 
     - ดานคุณภาพทางคลินิก (Clinical 
quality)   
* 2P Safety มุงเนนความปลอดภัยของผูปวย 

 
แนวทางการแกไขปญหาและการนําไปปฏิบัต ิ 

TU-CDC ไดเริ่มการดําเนินการจากการเก็บขอมูลในป พ.ศ. 2559 มีผูปวยเบาหวานนอนโรงพยาบาล
ธรรมศาสตรฯ เนื่องจากปญหาแผลท่ีเทาจากโรคเบาหวาน จํานวน 51 ราย ในจํานวนนี้เปนผูท่ีรับการรักษาประจํา 
ที่โรงพยาบาลอื่น 39 ราย คิดเปน 76.5% จํานวนผูที่ตอง major amputation (below knee amputation, knee 
disarticulation, above knee amputation, hip disarticulation) ม ี11 ราย (รอยละ 21.6 ของเทาเบาหวานที่นอน
โรงพยาบาล) สาเหตุท่ีเกิดแผลสวนใหญเกิดจากอุบัติเหตุของมีคมบาดหรือเหยียบของแหลม โดยเริ่มจากแผลขนาดเล็ก 
หรือมี pre-ulcer lesion ไดแก เทาแตก ตาปลา เล็บขบ เล็บผิดปกติ เชื้อราผิวหนัง/ เล็บหรือเทาผิดรูป ที่ไมไดรับการ
แกไขจนเกิดแผล รวมกับการควบคุมระดับน้ําตาลที่ไมด ีและมีโรคหลอดเลือดแดงท่ีขาตีบเรื้อรัง ซึ่งถือเปนกลุมที่มีความ
เสี่ยงสูงในการถูกตัดขาของผูปวยเทาเบาหวาน ทําใหอัตราการตัดขาในผูปวยเทาเบาหวานดังกลาวสูงขึ้น  
 
Purposes: ใหบริการผูปวยแผลเทาเบาหวานอยางมืออาชีพ แบบองครวมโดยทีมสหวิชาชีพ เพ่ือ 

1. ลดอัตราการตัดขา major amputation เนื่องจากการตัดขาแบบ major amputation ทําใหเกิด
ภาวะทุพพลภาพ สงผลตอคุณภาพชีวิต และสัมพันธกับอัตราการเสียชีวิตมากกวา minor 
amputation เนื่องจากอัตราการตัดขาขึ้นกับโรครวมคือ หลอดเลือดที่ขาสวนปลายวามีหรือไม  
คาเปาหมายในแตละปจึงไมเทากัน คํานวนจากสูตรท่ีไดจากงานวิจัยของประเทศสหรัฐอเมริกา และ
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เกาหล ี(Nouvong A, Rutherford's Vascular surgery. 2014; Kim SY, et al. Vasc Specialist Int. 
2018) 

2. อัตราการเกิดแผลใหมในผูปวย DFU ระยะเวลา 1 ป < 40% 
 
Processes & Performances (SPEC):  

ไดจัดทําแนวทางการสงปรึกษา มีแนวทางในการประเมินผูปวย การสงตอระหวางหนวยงาน การจัดทํา 
standing order มีการประชุมเพื่อประสานแนวทางในการดูแลผูปวยทุกสัปดาห และการติดตามตอเนื่องท้ังการติดตาม
เยี่ยมบาน และการติดตามแบบ tele การดําเนินการตาม SPEC มีดังนี ้

1. S = Safety ใชหลักการ 2P Safety รายละเอียด ดังนี้ 
1.1. ผูปวยทุกรายที่จะเขารับการผาตัด โรงพยาบาลมีระบบ patient identification ทําใหผาตัด 

ถูกคน ถูกขาง 100%  
1.2. มีแนวทางการลดการบาดเจ็บของไตเมื่อฉีดสี ทําใหอัตราการบาดเจ็บของไตหลังฉีดสีเพ่ือประเมิน

หลอดเลือดที่ขาได 0% ในปพ.ศ. 2563-> 1.7% ในปพ.ศ. 2564 ซึ่งนอยกวาคาเปาหมายคือ <15% 
1.3 การลดการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดระหวาง และหลังการผาตัดโดยการเตรียมตัวผูปวยกอน

การผาตัดโดยแพทยผูเชี่ยวชาญสหสาขา ทําใหอัตราการเกิดภาวะแทรกซอนดังกลาวเปน 0  
2. P = Process ไดมีการจัดทําแนวทางปฏิบัติในการดูแลรักษาผูปวยแผลเทาเบาหวาน มีการประเมินโรค

หลอดเลือดที่ขาสวนปลายตีบ > 90% ของผูปวยท่ีนอนโรงพยาบาล ทําใหไดรับการดูแลโดยแพทย
ศัลยกรรมหลอดเลือดอยางทันทวงที นอกจากนี้กอนกลับบาน ยังมีการใหความรูผูปวยในการดูแล 
ตนเอง 93% และ 98% ในปพ.ศ. 2563 และ 2564 ตามลําดับ    

3. E = Efficiency การดูแลอยางมีประสิทธิภาพ เปนระบบ ทําใหวันนอนของผูปวยท่ีรักษาที่โรงพยาบาล
ธรรมศาสตรลดลงจากคามัธยฐาน 22 วัน เหลือ 11 วัน ในปพ.ศ. 2564 และ 18 วันใน 2 ไตรมาสแรก
ของปพ.ศ. 2565 สวนผูปวยที่ไดรับการสงตอจากโรงพยาบาลอื่น ลดลงจาก 20 วันใน ป 2563 
เหลือ 13 วันในป 2565 

4. C = Clinical Quality การดูแลแบบเปนองครวมของทีมสหสาขา ทําใหอัตราการตัดขาแบบ major 
amputation ในผูปวยที่รักษาประจําที่โรงพยาบาลธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติลดลง ดังรูป 
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ตัวชี้วัดกิจกรรม DFU: ผูปวยรักษาที่โรงพยาบาลธรรมศาสตรฯ 

ตัวชี้วัดตอวัตถุประสงค 

คาเปาหมาย ผลลัพธ 
2563 

(n=29) 

ผลลัพธ 
2564 

(n=33) 

ผลลัพธ 
2565 

(n=11) 
ต.ค. 64-กพ. 65 

1. อัตราผูปวยแผลที่เทาจากโรคเบาหวานที่
ถูกตัดขา (Major amputation in DFU / 
admitted DFU) 

ขึ้นกับ %PAD 34.5% 
(goal < 19%) 

PAD 55% 

18.2% 
(goal < 21%) 

PAD 64% 

0 
(goal <17.5%) 

PAD 50%  
2. วันนอนเฉลี่ย ลดลงจากปกอน 24.8±18.7 

Median 22 
25±34.1 

Median 11 
22.7±21.9 
Median 18 

3. อัตราการเกิดแผลใหมในผูปวย DFU 
ระยะเวลา 1 ป 

< 40% 11.76% 
(N=17) 

33% 
(n=6) 

NA 

 

*คาเปาหมาย อัตราผูปวยแผลที่เทาจากโรคเบาหวานที่ถูกตัดขา (Major amputation in DFU / admitted DFU) ไดมากจากการคํานวณสัดสวน
ของผูปวยแผลท่ีเทาจากโรคเบาหวานท่ีมีโรคหลอดเลือดแดงสวนปลายตีบตัน ในแตละป คือ Goal of limb salvage (Amputation rate) = [ 5 x 
(%DFU without PAD) + 30 x (%DFU with PAD) ] / 100 โดย รอยละ 5 และ รอยละ 30 มาจาก อัตราการเสียขาขั้นต่ําตอปจากสถิติของ
งานวิจัยของสหรัฐอเมริกา และเกาหลี (Nouvong A, Rutherford's Vascular surgery. 2014; Kim SY, et al. Vasc Specialist Int. 2018) 
 
 

ผูปวย DFU ที่ไดรับการสงตอจากโรงพยาบาลอื่น 

ตัวชี้วัดตอวัตถุประสงค คาเปาหมาย ผลลัพธ 
2563 

(n=43) 

ผลลัพธ 
2564 

(n=54) 

ผลลัพธ 
2565 

(n=28) 
ต.ค. 64-กพ. 

65 

1. อัตราผูปวยแผลที่เทาจากโรคเบาหวานที่
ถูกตัดขา (Major amputation in DFU / 
admitted DFU) 

ขึ้นกับ %PAD 34.9 
(goal < 23%) 
PAD 72.2% 

25.9 
(goal < 
20.8%) 

PAD 63.6% 

17.6 
(goal < 28%) 

PAD 75% 
 

2. วันนอนเฉลี่ย ลดลงจากปกอน 26.4±18.1 
Median 20 

28.4±26.2 
Median 21.5 
ม.ค. - ก.ย. 64 

20.3±15.4 
Median 13 

 

 
รายละเอียดเพิ่มเติมของวิธีปฏิบัติท่ีเปนแบบอยางที่ดีเย่ียมที่สอดคลองกับคาประสิทธิผล : 
จุดเดนของโครงการ 

1. ผูนําองคกรเห็นความสําคัญและใหการสนับสนุนการดําเนินงาน พรอมทั้งงบประมาณสนับสนุนดาน
วิชาการ บริการและเครือขาย รวมท้ังการจัดตั้ง “ศูนยความเปนเลิศเทาเบาหวาน” โดยมีคณะทํางานศูนยความเปนเลิศ
เทาเบาหวาน ภายใตการนําของผูอํานวยการศนูยความเปนเลิศเทาเบาหวานและทีมที่มีความเชี่ยวชาญรอบดาน 

 
2. วิสัยทัศนและความมุงม่ันในการทํางานรวมกันของทีมสหวิชาชีพ มีการประชุมรวมกัน และรวมวาง

แผนการดูแลเปนราย case ทุกสัปดาห มีการพัฒนาแลกเปลี่ยนองคความรูตลอดเวลา 
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3. การทํางานแบบสหวิชาชีพ ทําใหผูปวยที่เขารับการรักษา เห็นถึงความใสใจของคณะทํางานทีมสหสาขา 
ในการดูแลผูปวยแบบองครวม สงผลดานจิตใจใหผูปวยเกิดความเชื่อมั่น อุนใจ (Thrust) และพรอมใหความรวมมือใน
การรักษาและมีทัศนคติที่ดีในการควบคุมรักษาโรค 

 
4. การทํางานแบบสหวิชาชีพ มีแพทยเฉพาะทางหลายแผนก ทําใหผูปวยไดรับการดูแลรักษาที่ครอบคลุมท้ัง

ดานอายุรกรรม ศัลยกรรม เวชศาสตรฟนฟู รวมไปถึงการดูแลจิตใจ 
 

5. หลักการและวิธีคิดในการดูแลผูปวยเทาเบาหวาน ไมไดเนนเพียงดานการรักษาของแพทย ยังคงให
ความสําคัญในดานการพยาบาล การใหความรูของนักวิชาการโภชนาการ เภสัชกร และติดตามผูปวยตอเนื่อง ทําให
ผูปวยมีความรูและมั่นใจในการดูแลตนเองมากขึ้น 
 

6. ความรวมแรงรวมใจในการทํางานรวมกันระหวางทีมสหสาขาและหอผูปวยดวยเปาหมายเดียวกัน  
มีแบบแผนการทํางานที่ชัดเจนและทางทีมทํางานในเชิงรุก สงผลใหบุคลากรหอผูปวยเขาใจถึงวัตถุประสงคและ
เปาหมายของการดูแลผูปวยเทาเบาหวาน การดูแลผูปวยจึงเกิดความตอเนื่องและมปีระสิทธิผล 
 
ปญหาหรือความทาทายที่เกิดขึ้นในระหวางดําเนินการโครงการ และวิธีการจัดการ 

1. การทํางานแบบสหวิชาชีพ บางครั้งขอมูลสงตอไมครอบคลุมและทั่วถึง จึงปรับวิธีการใหมีพยาบาล

เบาหวานท่ีดูแลเรื่องเทาเบาหวานทั้งศลัยกรรม และอายุรกรรมเพ่ือการประสานงาน และตดิตามผูปวยอยางตอเนื่อง 

 

2. อัตราการตัดขาแบบ major amputation ในผูปวยที่ไดรับการสงตอสูงกวาผูปวยที่รักษาที่โรงพยาบาล

ธรรมศาสตรฯ  เนื่องจากการสงตัวมารักษาลาชา  แผลรุนแรง วางแผนแก ไขโดยระบบเครือขายส งตอ 

ใหความรูกับบุคลากรเครือขายและทีมเทาเบาหวานสัญจรสูโรงพยาบาลเครอืขาย 

 

3. การเกิดแผลใหมมีอัตราเพิ่มขึ้น เนื่องจากการใหความรูเพียงครั้งเดียวไมเพียงพอตอการปรับพฤติกรรม
ผูปวย และสถานการณโควิดทําใหผูปวยไมอยากมาโรงพยาบาล แกไขดวยการใหหอผูปวยสอนเก่ียวกับการดูแลตนเอง
เพ่ือย้ําหลาย ๆ ครั้ง กอนออกจากโรงพยาบาล จัดทําสื่อการสอนและมอบหมายใหพยาบาลผูเชี่ยวชาญติดตามการทํา
แผลของผูปวยท่ีบาน และรวมมือกับหนวยเยี่ยมบานดูแลติดตามผูปวยหลังออกจากโรงพยาบาล ตลอดจนเพ่ิมการ
ติดตามผูปวยดวยระบบ telemedicine  

 
4. บุคลากรขาดความรูและความตระหนักเกี่ยวกับแผลเทาเบาหวาน จึงจัดการอบรม ทําใหบุคลากรมคีวาม

ชํานาญมากขึ้น และผลักดันใหเปนตัวชี้วัดของหนวยงาน 
 
5. ปองกันการเกิดแผลที่เทาในผูปวยเบาหวาน โดยเพิ่มการคัดกรองกลุมเสี่ยงที่จะเกิดแผล และมีแนวทาง 

ในการดูแลรักษากลุมเสี่ยง 
 
 
 
 
 


