
 

  1

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  [  ] หนวยงานรฐัวิสาหกิจ        [ / ] หนวยงานดานการศึกษา   
[  ] หนวยงานราชการและองคกรของรัฐ      [  ] หนวยงานทางดานสาธารณสุข 

ชื่อเรื่องนําเสนอ การพัฒนาโทรเวชกรรมคลินกิรังสีรักษาและมะเร็งวิทยาโรงพยาบาลสงขลานครนิทร 
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 สาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา 
ที่อยู 15 ถนนกาญจนวนิช ตําบลคอหงส อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา 90110 
โทรศพัท …074451503 ….. โทรสาร  -  เว็บไซต  -  
ชื่อผูเขียน (ผูนําเสนอ) …นางสุวรรณลี ขาวหวาน  ตําแหนง พยาบาลวิชาชีพ  
โทรศพัท ………074-451503……….…  โทรสาร -  
มือถือ …098-6712433     อีเมล SUWANLEE_MOD@HOTMAIL.COM 
สรุปจุดที่เปน “วิธีปฏิบัติที่เปนแบบอยางที่ดีเยี่ยม” (อยางนอย 1 ขอ)  

1. การนําเทคโนโลยีสือ่สารท่ีคาใชจายไมมาก คอื โทรเวชกรรมผานวิดิโอคอลในแอพพลิเคชั่นไลน มาปรับใหบริการผูปวยในภาวะ
วิกฤติที่มีความเสี่ยงเร่ืองการระบาดของโควิด-19 สามารถลดปญหาการเดินทางท่ีไมจําเปนของผูปวยมะเร็งระยะลุกลามที่
สภาพรางกายไมแข็งแรงที่เดินทางมาจากตางจังหวัด หรอืมีภาวะที่ทําใหไมสามารถใหรังสีรักษาในขณะนั้นได  

2. ผูปวยและญาติมีทางเลอืกในการบริการแทนการเดินทางมาพบแพทยที่โรงพยาบาล และยังสามารถไดรับการบริการที่จําเปนใน
ชวงเวลาการระบาดของโควิด-19 ที่มีความเขมงวดเรื่องการเดินทางขามจังหวัด 

ประสทิธิผล (ตองวัดคาไดอยางนอย 1 ขอ)  
    จากการดําเนินงานในโครงการนี้ พบวาผูปวยรังสีรักษาโดยเฉพาะผูปวยมะเร็งในระยะลุกลาม ซึ่งมีปญหาสภาพรางกาย ความ
เจ็บปวด ไมสะดวกในการเดินทาง และมีโอกาสไมสามารถรบัรังสีรักษาในขณะนั้นได สามารถลดการเดินทางที่ไมจําเปนไดรอยละ 87 ไม
ตองเดินทางมาโรงพยาบาลสงขลานครินทรเลยถึงรอยละ 34 ของผูปวยทั้งหมด 
การอนุญาตใหมูลนิธิฯ จัดใหผูสนใจเขาเย่ียมชม “Best-Practices” ขององคกรผูสมัครนี้ได    
  [ / ] อนุญาต   [  ] ไมอนุญาต 
การอนุญาตใหมูลนิธิฯ บันทึกวีดีโอผลงานระหวางที่นําเสนอในวันการจัดงานขององคกรผูสมัครนี้ได 
             [  /] อนุญาต   [  ] ไมอนุญาต 
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บทคัดยอ 
ชื่อเรื่อง : การพัฒนาโทรเวชกรรมคลินิกรังสีรักษาและมะเร็งวิทยาโรงพยาบาลสงขลานครินทร 
ประวัติและความเปนมาโดยยอ :  

 คลินิกรังสีรักษาและมะเร็งวิทยา เปนคลินิกผูปวยนอกของหนวยรังสีรักษาและมะเร็งวิทยา 
โรงพยาบาลสงขลานครินทร คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร มีผูปวยมารับบริการวันละ  150- 200   
รายตอวัน ทั้งในเวลาราชการ นอกเวลาราชการและวันหยุดราชการ ทั้งนี้ข้ันตอนทางรังสีรักษากอนเริ่มการฉายรังสี
ผูปวยตองเดินทางมาโรงพยาบาลหลายครั้งกอนไดรับการรักษา และหากไมไดเตรียมตัวหรือเอกสารตางๆ เชน ผลการ
ตรวจวินิจฉัย ยาท่ีใชทั้งในอดีตและปจจุบัน รวมถึงผูดูแลหลักตามคําแนะนําของพยาบาล ผูปวยอาจตองตองเลื่อนนัด
และเสียเวลาเดินทางใหม นอกจากนี้ผูปวยที่มีสภาพรางกายไมแข็งแรง หรือมีภาวะที่ทําใหไมสามารถใหรังสีรักษาใน
ขณะนั้นได จําเปนตองสงตัวกลับโดยไมไดรับการรักษา ทําใหเสียเวลาเดินทางและมีความเสี่ยงเพิ่มข้ึน โดยเฉพาะอยาง
ยิ่งในสถานการณการระบาดของโควิด-19 ความแออัดของผูปวยและญาติที่มารับบริการจํานวนมาก จะเพิ่มความเสี่ยง
การติดเชื้อในกลุมผูปวยโรคมะเรง็ซึ่งมีภูมิคุมกันต่ํากวาบุคคลทั่วไปมากยิ่งข้ึน 

            จากการทบทวนการบริการที่ผานมาทําใหคณะทํางานไดนําการปรับใชโทรเวชกรรมเปนทางเลือก
และแนวโนมการใหบริการสุขภาพในอนาคต การนําเทคโนโลยีสื่อสารที่คาใชจายไมมาก คือ โทรเวชกรรมผานวิดิโอคอล
ในแอพพลิเคชั่นไลน มาปรับใหบริการผูปวยในภาวะวิกฤติที่มคีวามเสี่ยงเรื่องการระบาดของโควิด-19 สามารถลดปญหา
การเดินทางท่ีไมจําเปนของผูปวยมะเร็งระยะลุกลามที่สภาพรางกายไมแข็งแรงที่เดินทางมาจากตางจังหวัด หรือมีภาวะ
ที่ทําใหไมสามารถใหรังสีรักษาในขณะนั้นได อีกทั้งชวยลดคาใชจายในการเดินทางลงได  และยังชวยผูปวยและญาติใหมี
ทางเลือกในการบริการทดแทนการเดนิทางมาพบแพทยที่โรงพยาบาลเพื่อพิจารณาแผนการรักษา และยังสามารถไดรับ
การบริการที่จําเปนในชวงเวลาการระบาดของโควิด-19 ที่มีความเขมงวดเรื่องการเดินทางขามจังหวัดไดอีกดวย 
วิสัยทัศน คานิยม วัฒนธรรม พันธกิจ นโยบาย (ตามความเหมาะสม)  

 คณะแพทยศาสตรเพื่อเพื่อนมนุษย (Dedicate and excellent medical school for mankind) 
รายละเอยีดเพิ่มเติมของวิธีปฏิบัติที่เปนแบบอยางที่ดีเย่ียมที่สอดคลองกับคาประสิทธิผล : (1-2 หนา) 

วิธีการ/แนวทางการปฏิบัติจริง (PDCA) 
Plan การวิเคราะหสภาพ/ปญหาระบบงานเดิม 
 จากการทบทวนการบริการท่ีผานมา มีผูปวยสวนหนึ่งตองเดินทางมาโรงพยาบาลหลายครั้งกอนไดรับการรกัษา 
โดยตองเลื่อนนัดและเสียเวลาเดินทางใหม ผูปวยสงตอ-รับปรกึษาโดยเฉพาะผูปวยมะเรง็ระยะลุกลามที่สภาพรางกายไม
แข็งแรงที่เดินทางมาจากตางจังหวัด หรือมีภาวะที่ทําใหไมสามารถใหรังสีรักษาในขณะนั้นได จําเปนตองสงตัวกลับโดย
ไมไดรับการรักษา ทาํใหเสียเวลาเดินทางและมีความเสี่ยงเพิม่ขึ้น คณะทํางานจึงมีเกณฑในการเลือกผูปวยที่เลือกใช
บริการและจะตองเปนความสมคัรใจของผูปวยเองที่แสดงความยินยอม  
Do คณะทํางานออกแบบและจัดทําระบบโทรเวชกรรมผูปวยรังสีรักษาและญาติผานแอพพลิเคชั่นไลน โดยใชวิดิโอคอ
ลในการสนทนาระหวางแพทย ผูปวยและญาติ โดยมีขั้นตอนดังน้ี 
ขั้นตอนที่ 1: การอธิบายใหผูปวยและญาติทราบข้ันตอนโทรเวชกรรมผานวิดิโอคอลในแอพพลิเคช่ันไลน โดยใหผูปวย
สแกน QR code ของไลน 'ฉายแสง@มอ' สําหรับใชสนทนากับแพทยรังสีรักษา 
ขั้นตอนที่ 2: ผูปวยและญาติใหคํายินยอมใชโทรเวชกรรม 
ขั้นตอนที่ 3: การลงทะเบียนผูปวย ทั้งผูปวยยินยอมใชโทรเวชกรรม ผูปวยใน ผูปวยสาํหรับการเรียนการสอน และ
ผูปวยที่ปฏิเสธการใชโทรเวชกรรม ใน Google form : การสื่อสารทางไกลกับแพทย โดยสแกน QR code 
ขั้นตอนที่ 4: การติดตอและใหคําแนะนํากอนวิดิโอคอล 
ขั้นตอนที่ 5: การติดตอและสนทนาระหวางวิดโิอคอลแพทยจะเปนผูติดตอเพื่อเริ่มวิดิโอคอลกับผูปวยเองตามลําดับวัน 
เวลาที่นัดหมาย โดยจะติดตอ 3 ครั้ง หากยังติดตอไมไดจะบันทึกไว และพิมพแจงใหผูปวยติดตอเขามาใหมภายหลังเมื่อ
พรอม หรือใหติดตอคลินิกรังสีรกัษาและมะเร็งวิทยาโดยตรง 



 

  3

ขั้นตอนที่ 6: การใหคําแนะนําหลังวิดิโอคอลผูปวยที่พิจารณาและตกลงมารับรักสีรกัษา แพทยจะพิมพแจงวัน เวลานัด
หมายที่คลินิกรังสีรักษาและมะเรง็วิทยาดวยตนเอง  
Check คณะทํางานเก็บขอมูลการดําเนินงาน 2 วิธ ี

1. วิธีเชิงพรรณนา (descriptive method) 
2. วิธีเชิงเปรียบเทยีบ (comparative method) 

Act คณะทํางานนาํขอมูลความคิดเห็นของผูปวย บันทึกประสบการณของแพทย และผลการเปรียบเทียบเชิงทดลอง มา
ปรับปรุงระบบโทรเวชกรรมสําหรับผูปวย ไดแก 

- การปรับคําแนะนําผูปวยและญาติของพยาบาลเก่ียวกับการใชโทรเวชกรรมผานวิดิโอคอลในแอพพลิเคชั่น
ไลน  

- การใหคํายินยอม online ผานแอพพลิเคชั่นไลน ปรับจากผูปวยคัดลอกขอความแสดงคํายินยอม และพิมพ
ชื่อ นามสกุลของตนเอง และวันที่แสดงคาํยินยอมในแอพพลิเคชั่นไลน เปนผูปวยอานขอความ แลวพิมพ
ตัวเลขแสดงคํายินยอม เพื่ออํานวยความสะดวกแกผูปวยที่พิมพตัวอักษรในโทรศพัทมือถือไมถนัด  

- ผูปวยรับปรึกษารังสรัีกษาที่เปนผูปวยนอกและมาติดตอท่ีหนวยรังสีรักษาและมะเร็งวิทยา ใหคาํยินยอมใน
แบบฟอรมที่คลินิกรังสีรักษาและมะเร็งวิทยา ผูปวยในระบบ e-consult ที่อยูตางจังหวัดและไมไดมา
ติดตอท่ีหนวยรังสีรักษาและมะเร็งวิทยาเอง ใหคํายินยอม online ผานแอพพลิเคชั่นไลน 

- การปรับใหผูปวยพิมพตัวเลขแสดงความพรอมและสะดวกในชวงวัน เวลานัดหมายสาํหรับวิดิโอคอล และ
การพบแพทยที่โรงพยาบาล เพื่ออํานวยความสะดวกแกผูปวยที่พิมพตัวอักษรในโทรศพัทมือถือไมถนัด 

- การสงแผนภาพขอความเตือนเปน checklist กอนลวงหนาวิดิโอคอล หากผูปวยไมไดดําเนินการตาม
คําแนะนํา  

การวัดผลและผลลัพธ (Measurable) 
- ระหวางวันที่ 20 พฤษภาคม – 19 ตุลาคม 2564 รวม 5 เดือน มีผูปวยปรึกษาทั้งหมด 154 ครั้ง 

(ผูปวยบางรายรับปรึกษามากกวา 1 ครั้ง) 
การลดการเดินทางของผูปวยรังสีรักษาและญาติโดยใชโทรเวชกรรม 
- จากผูปวยรับปรึกษาทั้งหมด 154  ครั้ง  พบวาผูปวยรังสีรักษาโดยเฉพาะผูปวยมะเร็งในระยะลุกลาม ซึ่งมี

ปญหาสภาพรางกาย ความเจ็บปวด ไมสะดวกในการเดินทาง และมีโอกาสไมสามารถรับรังสีรักษาในขณะนั้นได 
สามารถลดการเดินทางที่ไมจําเปนไดรอยละ 87 และผูปวยไมตองเดินทางมาโรงพยาบาลเลย ไดถึงรอยละ 34 ของ
ผูปวยทั้งหมด โดยผูปวยที่เลือกใชโทรเวชกรรมตอบแบบสอบถามพบวาสวนใหญมีเครื่องมือสื่อสารใชสะดวกมาก และ
ใชโทรศพัทหรือคอมพิวเตอรวิดิโอคอลเปนประจําอยูแลว สวนใหญสัญญาณอินเตอรเน็ตไมติดขัดเลย แตการใหบริการ 
ควรมีคําแนะนําในการเตรียมตัวของผูปวยและผูดูแลหลัก ทั้งการพูดคุยโดยตรงหรือสงแผนภาพที่เขาใจงาย เพื่ออํานวย
ความสะดวกและลดระยะเวลาในการวิดิโอคอลลง ทั้งนี้การเลือกใชบริการจะตองเปนความสมัครใจของผูปวยเองที่
แสดงความยินยอมไวกอน หลังจากรับทราบขอดีและขอจํากัดของการบริการแลว และมีแนวปฏิบัติที่เหมาะสมเพ่ือลด
ความเสี่ยงของท้ังผูปวยและบุคลากรเอง โดยผูปวยมีความคิดเห็นจากการทําแบบสอบถามเกี่ยวกับโทรเวชกรรมใน
สถานการณโควิด 19 ดังตารางที่ 1 และ 2  
ตารางที่ 1 ความคิดเห็นเก่ียวกับโทรเวชกรรมในสถานการณโควิด-19 

ความคดิเห็น 
ผูปวยนอก e-consult รวม 

จํานวน รอย
ละ 

จํานวน รอย
ละ 

จํานวน รอย
ละ 

สื่อสารทางไกลผานวิดิโอคอลสะดวกและปลอดภัยกวา 46 90 9 82 55 89 
ไมแนใจ 2 4 1 9 3 5 
เดินทางมาพบแพทยที่โรงพยาบาลดีกวา แมจะเสี่ยงการติดเชื้อ
เพิ่มขึ้น 

3 6 1 9 4 6 
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ตารางที่ 2 ความคิดเห็นเก่ียวกับโทรเวชกรรมเมื่อไมมสีถานการณโควิด-19 แลว 

ความคดิเห็น 
ผูปวยนอก e-consult รวม 

จํานวน รอย
ละ 

จํานวน รอย
ละ 

จํานวน รอย
ละ 

ควร 40 78 9 82 49 79 
ไมแนใจ 8 16 2 18 10 16 
ไมควร 3 6 0 0 3 5 

แผนหรือแนวทางการพฒันาคณุภาพอยางตอเนื่องในอนาคต 
- ปรับปรุงการใหคําแนะนําของพยาบาล และแผนภาพในแอพพลิเคชั่นไลน ผานกระบวนการวางแผน + การลงมือ

ปฏิบัติ + การเก็บขอมูลประเมินผล + การปรับปรุงการทํางาน  
- ขยายการบริการโทรเวชกรรมสําหรับผูปวยติดตามผลหลังการรกัษาที่อาการคงท่ี ไมตองรับยา รวมถึงผูปวยในที่มี

ความเปนสวนตัวสาํหรับวิดิโอคอลได เชน ผูปวยหองแยก หรือผูปวยหองพิเศษ 
กลยุทธหรือปจจัยที่นําไปสูความสําเร็จ 

- การประสานงานของบุคลากรสุขภาพสหวิชาชีพ ทั้งในหนวยรังสีรักษาและมะเร็งวิทยาเอง ขามหนวยงานใน
โรงพยาบาล และตางโรงพยาบาล  

- ความมุงมั่นและความสุขที่จะชวยเหลือผูปวยของบุคลากรสุขภาพสหวิชาชพี ถึงแมจะมีอุปสรรคและตองใชเวลาใน
การใหบริการมากขึ้น 

- การวางแผนศึกษาเปรียบเทียบเชิงทดลองไปพรอมกับการเก็บขอมูลพื้นฐาน และนําผลมาปรับปรุงการใหบริการ 
 
 

 


