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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 การใหคําปรึกษาและสงตอการรักษาผูปวยมะเร็งชนิดกอนโดยใชโปรแกรมอิเล็กทรอนิกสสารสนเทศ     
(E-consult) 
เปน “วิธีปฏิบัติที่เปนแบบอยางที่ดีเยี่ยม” ของกระบวนการ ในหมวด (โปรดเลือก 1 หมวดเทานั้น)  

[  ] 1. การนําองคกร     [  ] 2. การวางแผนเชิงกลยุทธและการจัดการนโยบาย  
[  ] 3. การเอาใจใสลูกคาและตลาด   [  ] 4. การวัด การวิเคราะห และ การจัดการความรู  
[  ] 5. การเอาใจใสทรัพยากรบุคคล   [ / ] 6. การจัดการกระบวนการ  
[  ] 7. การประยุกตระบบมาตรฐานตางๆเขากับการบริหารจัดการ  

ชื่อหนวยงาน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร คณะแพทยศาสตร ศูนยองครวมเพื่อการศกึษาและบาํบัดโรคมะเร็ง หนวย
มะเร็งวิทยา สาขาวิชาอายุรศาสตร  
ที่อยู 15 ถ. กาญจนวนิช ต. คอหงส อ. หาดใหญ จ. สงขลา 90110 
โทรศพัท 074-451-469    โทรสาร 074-455-856  เว็บไซต http://hocc.medicine.psu.ac.th/ 
ชื่อผูเขียน (ผูนําเสนอ) นางสาวนันทิยา รัตนคช  ตําแหนง ผูจัดการศูนยองครวมเพื่อการศึกษาและบาํบัดโรคมะเร็ง 
โทรศพัท 074-451-469      โทรสาร 074-455-856 
มือถือ 089-466-1138   อีเมล r_nanthiya@yahoo.com 
สรุปจุดที่เปน “วิธีปฏิบัติที่เปนแบบอยางที่ดีเยี่ยม” (อยางนอย 1 ขอ)  

1) การมีโปรแกรมอิเล็กทรอนิกสที่ใชงานงาย มีความปลอดภัยดานการรักษาขอมูลผูปวยและสามารถเขาถึงการใชงาน
ผานระบบอินเตอรเน็ตไดจากทุกพื้นที่ และการบูรณาการบริหารงานแบบมีสวนรวมของทีมผูดูแลผูปวยทั้งใน
โรงพยาบาลตนทางและโรงพยาบาลสงขลานครินทรที่เกี่ยวของในการรับสงตอผูปวย ทําใหผูปวยเขาถึงบริการทาง
การแพทยไดรวดเร็วและไดรับการรักษาตามมาตรฐานและมีความปลอดภัยมากยิ่งข้ึน 
ประสทิธิผล (ตองวัดคาไดอยางนอย 1 ขอ)  
(เชน) ผลลัพธดานของเสียลดลง ตนทุนตอหนวยลดลง รอบเวลาทาํงานลดลง ความผันแปรของคณุภาพงานลดลง ขอ
รองเรยีนของลกูคาลดลง ผลิตภาพตอพนักงานเพิ่มข้ึน อายุการใชงานของผลิตภัณฑเพิ่มข้ึน วัฒนธรรมองคกรดีขึ้น 
อัตราการรักษาลูกคาเพิ่มขึ้น ยอดขายเพิ่มขึ้น เปนตน  

1) คาใชจายในการเดินทางของผูปวยและครอบครัวจนเริ่มการรกัษาลดลงได รอยละ 50  
2) จํานวนครั้งการเดินทางของผูปวยและครอบครัวจนเริ่มการรักษาลดลง ≥ รอยละ 50 
 
การอนุญาตใหมูลนิธิฯ จัดใหผูสนใจเขาเย่ียมชม “Best-Practices” ขององคกรผูสมัครนี้ได    
  [ / ] อนุญาต   [  ] ไมอนุญาต 
การอนุญาตใหมูลนิธิฯ บันทึกวีดีโอผลงานระหวางที่นําเสนอในวันการจัดงานขององคกรผูสมัครนี้ได 
             [ / ] อนุญาต   [  ] ไมอนุญาต 
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บทคัดยอ 
ชื่อเรื่อง : การใหคาํปรึกษาและสงตอการรกัษาผูปวยมะเร็งชนิดกอนโดยใชโปรแกรมอิเล็กทรอนิกสสารสนเทศ  
(E-consult) 
 
ประวัติและความเปนมาโดยยอ : 

ปจจุบันโรคมะเร็งเปนปญหาสาธารณสุขที่สําคัญของโลกและประเทศไทย โดยในป พ.ศ. 2562 กองยุทธศาสตร

และแผนงาน สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รายงานวา มีประชากรไทยเสียชีวิตจากโรคมะเร็งสูงถึง 84,073 ราย/

ป1  และมีการรายงานอุบัติการณการเกิดโรคมะเร็งในประเทศไทย ป พ.ศ. 2562 จากองคกร International Agency 

for Research on Cancer (IARC) วาสงูเปนอันดับท่ี 13 ของทวีปเอเชีย และมีการคาดการณวา อัตราการเสียชีวิตจาก

โรคมะเร็งของประชากรทั่วโลกจะเพิ่มขึ้นมากถึง 12 ลานคนในป พ.ศ. 25732 เนื่องจากโรคมะเร็งเปนโรคที่ซับซอน 

ยุงยากทั้งดานการคัดกรองโรค การตรวจวินิจฉัย รวมถึงการรักษาดูแลผูปวยมักจํากัดอยูเฉพาะโรงพยาบาลขนาดใหญที่

มีเทคโนโลยีการแพทยขั้นสูง ทําใหมีความแออัดในการใหการบริการทางการแพทยแกผูปวย สงผลใหการดูแลรักษาไม

ทั่วถึงและไมตอเนื่อง นอกจากนี้ยังมีปญหาในการรับสงตอผูปวยระหวางโรงพยาบาล ทําใหผูปวยไดรับการดูแลรักษา

ลาชา สงผลใหผูปวยมีอาการรุนแรงมากขึ้น และมีผลการรักษาท่ีแยลง ทําใหผูปวยเสียเวลา เสียโอกาสที่ดีในการรักษา 

และมีขอจํากัดในการเขาถึงบริการทางการรักษา 

 ศูนยองครวมเพื่อการศึกษาและบําบัดโรคมะเร็ง หนวยมะเร็งวิทยา สาขาวิชาอายุรศาสตร คณะแพทยศาสตร 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ไดทําการสํารวจขอมูลผูปวยจํานวน 64 รายกอนเริ่มพัฒนาโปรแกรม E-consult พบวา 

จํานวนครั้งการมาโรงพยาบาลจนผูปวยไดเริ่มรับการรักษาคิดเปนจํานวนครั้งเฉลี่ย 6 ครั้ง โดยสาเหตุหลักที่ทําใหผูปวย

ไมสามารถเริ่มรับการรักษาไดทันทีเนื่องจาก 1) ขอมูลการรักษาที่ไดมาไมเพียงพอ (ขาดรายงานผลทางพยาธิวิทยา ขาด

รายผลเอ็กซเรยคอมพิวเตอร ไมไดนํา block ทางพยาธิวิทยามาจากโรงพยาบาลตนทาง เปนตน) 2) ตองการทีมสห

สาขาวิชาชีพในการใหการดูแลรักษาผูปวย (อายุรแพทยโรคมะเรง็, แพทยรังสีรักษา และศัลยแพทยโรคมะเรง็ ทําใหตอง

มาโรงพยาบาลเพื่อพบแพทยในแตละสาขาหลายครั้ง นอกจากนี้ จากการสํารวจพบวาคาใชจายเฉลี่ยในการมาพบแพทย 

คิดเปนจํานวนเงินสูงถึง 4,300 บาทตอครั้งของการมาโรงพยาบาล คิดเปนเงินรวมทั้งสิ้น 25,300 บาทตอราย 

 
วิสัยทัศน คานิยม วัฒนธรรม พันธกิจ นโยบาย: 
วิสัยทัศน: คณะแพทยศาสตรเพ่ือเพื่อนมนุษย (Dedicate and excellent medical school for mankind) 
 
ขั้นตอนที่สําคัญและวิธีปฏิบัติในข้ันตอนที่สําคัญ 

ศูนยองครวมเพื่อการศึกษาและบําบัดโรคมะเร็งไดพัฒนาระบบการใหคําปรึกษาและสงตอผูปวยมะเร็งชนิด
กอน (E-consult) ในลักษณะของ Software ท่ีจัดเก็บขอมูลตางๆในหนาเว็บ (Web-based) ที่สรางขึ้น โดยเนนใหใช
งานไดงาย (User friendly) ไมซับซอน สามารถใชกับอุปกรณสื่อสารอิเล็กทรอนิกสไดทุกประเภท แนบไฟลขอมูลผูปวย
ไดหลากหลาย เพื่อเปนเคร่ืองมือในการใหความชวยเหลือและคําปรึกษาแนะนําแกทีมสุขภาพท่ีรวมดูแลผูปวยมะเร็งใน
โรงพยาบาลตางๆ รอบนอกในการพิจารณาใหการรักษาท่ีเหมาะสมแกผูปวยมะเร็งในโรงพยาบาลนั้นๆ รวมถึงสงตอ
ผูปวยและขอมูลที่จําเปนเพื่อมารับการรักษายังโรงพยาบาลสงขลานครินทร โดยมีการพัฒนางานตามวงจรการ
บริหารงานคุณภาพ (PDCA) และมีการปรับเปลี่ยนกระบวนการทํางานดังแสดงในตารางที่ 1 
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กระบวนการเกา กระบวนการใหม 

ตารางที่ 1 เสนทางการการรักษาของผูปวยมะเร็งชนิดกอนกอนและหลังมีระบบ E-consult 
 
ศูนยองครวมเพื่อการศึกษาและบําบัดโรคมะเรง็ไดนําโปรแกรม E-consult มาใหบรกิารใหคําปรึกษาและสงตอ

การรักษาผูปวยมะเร็งชนิดกอนตั้งแตเดอืนตุลาคม พ.ศ. 2558 เปนตนมา ปจจุบันมีจํานวนผูปวยที่สงผานโปรแกรมแลว
เปนจํานวน 2,194 ราย จากโรงพยาบาลเครือขายทั้งสิ้น 9 แหงในภาคใต ไดแก รพ. พัทลุง รพ. ตรัง รพ. ปตตานี รพ.
ยะลา รพ. นราธิวาสราชนครินทร รพ.วชิระภูเก็ต รพ. กระบี่ รพ. หาดใหญ และ รพ. สงขลา โดยมีผลการดําเนิน
โครงการดังรูปที่ 1-3  
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บา
ท

คาใชจายเฉลี่ยการเดินทางมาโรงพยาบาลสงขลานครินทรต้ังแตครั้งแรกจนเริ่มรักษา

กอนระบบ E-consult หลังระบบ E-consult

หมายเหตุ: * มีสถานการณการระบาดของโคโรนาไวรัส (Covid-19)  โดยเฉพาะในสาม
จังหวัดชายแดน ไดแก ยะลา นราธิวาส และปตตาน ี

รูปที่ 1 จํานวนผูปวยมะเร็งชนิดกอนที่สงผานโปรแกรม E-consult (วิเคราะหขอมูลถงึ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564) รูปที่ 2 จํานวนคร้ังการมาโรงพยาบาลสงขลานครินทรจนเร่ิมการรักษาตามแผนของอายุรกรรม
โรคมะเร็งและรังสีรักษา 

รูปท่ี 3 คาใชจายเฉล่ียการเดินทางมาโรงพยาบาลสงขลานครินทรต้ังแตคร้ังแรกจนเร่ิมรักษา 
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บทสรุป: การบูรณาการบริหารงานแบบมีสวนรวมของทมีผูดูแลผูปวยทั้งในโรงพยาบาลตนทางและโรงพยาบาล
สงขลานครินทรท่ีเก่ียวของในการรับสงตอผูปวย  และการมีโปรแกรมอิเล็กทรอนิกสที่ใชงานงาย มีความปลอดภัยดาน
การรักษาขอมูลผูปวยและสามารถเขาถึงการใชงานผานระบบอินเตอรเน็ตไดจากทุกพื้นท่ี รวมกับกระบวนการทํางานที่
มีประสิทธิภาพที่ใหความสําคัญกับการทํางานเปนทีมชวยใหแผนการรักษาผูปวยที่ถูกกําหนดขึ้นรวมกันระหวางทีม
สุขภาพเปนไปตามที่กําหนด สงผลใหผูปวยไดรับการรักษาตามมาตรฐานและมีความปลอดภัย 

นอกจากนี้การนําโปรแกรมท่ีพัฒนาขึ้นมาใชทํางานจริงสามารถชวยลดชองวางในการสื่อสารระหวางทีมสุขภาพ
โรงพยาบาลตนทางกับโรงพยาบาลปลายทางได เปนการทํางานเชื่อมโยงในรูปแบบเครือขายในการสงตอขอมูลผูปวย
และกําหนดเสนทางทางการรักษาของผูปวยใหเปนไปตามแผนรักษาที่กําหนดไวลวงหนารวมกัน ชวยใหผูปวยเขาถึง
บริการทางการแพทยไดรวดเร็วขึ้น โดยยังไมตองเดินทางมายังโรงพยาบาลปลายทางเพื่อวางแผนการรักษาลวงหนา ทํา
ใหการดูแลรักษาผูปวยมีความตอเนื่องไมซ้ําซอน สามารถติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการดูแลรักษาผูปวยไดอยางมี
ประสิทธิภาพ ชวยลดการเดินทางที่ไมจําเปนและคาใชจายระหวางการรับการรักษาของผูปวยได  กอใหเกิดประโยชน
แกผูปวยและครอบครัว อีกทั้งยังชวยประหยัดคาใชจายทางสาธารณสุขลงไดดวย 

 
 


