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          การจดัการความรูน้ั �น ประกอบไปด้วยกระบวนการต่าง ๆ อาทิ การบง่ชี�ความรู ้การสรา้งและ
แสวงหาความรู ้การจดัความรูใ้หเ้ป�นระบบ การประมวลและกลั�นกรองความรู ้การเขา้ถึงความรู ้รวมทั�ง
การแบง่ป�นแลกเปลี�ยนความรูแ้ละการเรยีนรู ้เป�นต้น ซึ�งกระบวนการต่างๆ เหล่านี� จาํเป�นอยา่งยิ�งที�จะ
ต้องอาศัย "ผู้ขบัเคลื�อน" และ "ผู้ประสานงาน" ที�ดี ดังนั�น "หน่วยวจิยัและการจดัการความรู"้ จงึถือ
กําเนิดขึ�น ภายใต้การขบัเคลื�อนของศูนยแ์พทยศาสตรศึกษาชั�นคลินิกและงานพฒันาทรพัยากรบุคคล
กลุ่มภารกิจพฒันาระบบบรกิารสขุภาพ โดยมเีป�าหมายเพื�อใหเ้กิดการขบัเคลื�อนงานวจิยัขององค์กร
ตลอดจนสรา้งบรรยากาศของการเรยีนรูร้ว่มกันของบุคลากรอยา่งมคีวามสขุ

        สาํหรบัการเกิดขึ�นของ "จุลสารการจดัการความรู ้โรงพยาบาลสมเด็จพระเจา้ตากสนิมหาราช”

ฉบบัปฐมฤกษ์เล่มนี�ถือเป�นผลงานแรกของหน่วยวจิยัและการจดัการความรู ้ ผมรูส้กึยนิดีเป�นอยา่งยิ�ง
เพราะเป�นจุดเริ�มต้นที�ดีที�โรงพยาบาลของเราจะมพีื�นที�สาํหรบัการแลกเปลี�ยนเรยีนรู ้ ผมขอชื�นชมและ
ขอขอบคณุทกุๆ คน ที�ชว่ยกันสนับสนุนใหจุ้ลสารการจดัการความรูฉ้บบัปฐมฤกษ์เล่มนี� เกิดขึ�นจนเป�น
ผลสาํเรจ็

        ท้ายที�สดุ ผมมั�นใจเป�นอยา่งยิ�งวา่ทกุๆ หน่วยงานในโรงพยาบาลยอ่มต้องม ี"ชุดความรู"้ ซึ�งอาจ
จะเป�นผลงานหรอืเรื�องเล่าดีๆ ของหน่วยงานตนเองและอยากแบง่ป�นความรูเ้หล่านั�น ผา่นบทความ
หรอืเรื�องเล่าสั�นๆ ในจุลสารเล่มนี�หรอืเล่มต่อๆ ไป เพื�อขบัเคลื�อนองค์กรของเราใหบ้รรลเุป�าหมายใน
อนาคต 3 ประการ ได้แก่
                    หนึ�ง – การบรรลเุป�าหมายของงาน
                    สอง – การบรรลเุป�าหมายการพฒันาคน
                    สาม – การบรรลเุป�าหมายของการพฒันาองค์กรไปสูก่ารเป�นองค์กรแหง่การเรยีนรู ้
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         "การวจิยั" เป�นการศึกษาค้นควา้หาคําตอบหรอืขอ้เท็จจรงิใน
สิ�งใดสิ�งหนึ�งบนพื�นฐานของความรู ้ โดยเริ�มต้นตั�งแต่การตั�งคําถาม
การกําหนดความสาํคัญของป�ญหา การทบทวนวรรณกรรมหรอืงาน
วจิยัที�เกี�ยวขอ้ง ระเบยีบวธิวีจิยัและสรปุผลการวจิยั เป�นต้น ขั�นตอน
เหล่านี� ล้วนแล้วแต่ต้องใชค้วามพยายามและทรพัยากรเป�นอยา่งสงู
ดงันั�น "การจดัการความรู ้ หรอื "KM" จงึต้องเขา้มามบีทบาทและ
ความสาํคัญต่อการพฒันาบุคลากรและองค์กรซึ�งจะสามารถชว่ยให้
องค์กรเกิดการพฒันาและก้าวหนา้เติบโตต่อไป

TSM: WE WILL GO TOGETHER
WITH KNOWLEDGE MANAGEMENT

นายแพทยม์าโนช อู่วุฒพิงษ์
ผูอํ้านวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระเจา้ตากสนิมหาราช



                                                                อนึ�ง "การจดัการความรู"้ (Knowledge Management)                    

                                                   หรอืคําที�พวกเราชาวสาธารณสขุพูดกันติดปากสั�นๆ วา่ "KM" นั�น 

                                          อาจกล่าวได้วา่เป�นสิ�งที�พวกเราได้ยนิและคุ้นหมูาอยา่งยาวนาน โดยการ
จดัการความรูน้ั �น ถือเป�นหนึ�งกลไกที�ชว่ยขบัเคลื�อนใหโ้รงพยาบาลกลายเป�น "องค์กรแห่งการเรยีนรู"้

อยา่งรวดเรว็มากยิ�งขึ�น ทั�งนี� เนื�องจากกระบวนการของการจดัการความรู ้ จะประกอบไปด้วยกลวธิต่ีางๆ
อาทิ การสรา้งและแสวงหาความรู ้การจดัความรูใ้หเ้ป�นระบบ การแลกเปลี�ยนเรยีนรู ้การสรา้งพื�นที�สาํหรบั
การเรยีนรู ้ เป�นต้น ซึ�งกระบวนการเหล่านี�จกัเกิดขึ�นได้ จาํเป�นต้องนําองค์ความรูที้�กระจดักระจายใน
องค์กรมารวบรวมใหเ้ป�นระบบ พรอ้มทั�งสรา้งพื�นที�สาํหรบัการแลกเปลี�ยนเรยีนรู ้ จากนั�น จงึมุง่ประสาน
การมสีว่นรว่มจากสหวชิาชพี ใหเ้ขา้มามบีทบาทในการสรา้งบรรยากาศของการเรยีนรูใ้หเ้กิดขึ�น

              สาํหรบัจุลสารการจดัการความรู ้โรงพยาบาลสมเด็จพระเจา้ตากสนิมหาราช ฉบบันี� ประกอบด้วย
บทความและสกู๊ปพเิศษ จาํนวน 5 ผลงาน ได้แก่ เรื�องที�หนึ�ง "สารจากผูอํ้านวยการโรงพยาบาล" ซึ�งเขยีน
และเรยีบเรยีงโดย นายแพทยม์าโนช อู่วุฒพิงษ์ ผูอํ้านวยการโรงพยาบาลของเรา ซึ�งบรรยายและนําเสนอ
ใหเ้หน็ถึงความสาํคัญของการทําวจิยัและการจดัการความรู ้และเป�าหมายด้านการวจิยัของโรงพยาบาล

                เรื�องที�สอง "ประสบการณ์ COVID-19: มุมมองจาก ICN และนักระบาดวทิยา" โดย คณุกรุณา
ศรปีวนใจ คณุขวญัจติร สงัขท์อง พยาบาลวชิาชพีชาํนาญการ กลุ่มงานการพยาบาลด้านการควบคมุและ
ป�องกันการติดเชื�อ และคณุยงยุทธ เมา้กําเหนิด นักวชิาการสาธารณสขุชาํนาญการ งานป�องกันควบคมุ
โรคและระบาดวทิยา ในฐานะผูร้บัมอื COVID-19 โดยตรง จะมาแชรข์อ้มูลและมุมมองเกี�ยวกับการดําเนิน
งานในชว่งสถานการณ์ COVID-19 ตลอดจนแนวคิดด้านการบรหิารจดัการภาวะวกิฤตความศรทัธาและ
พลวตัการเปลี�ยนแปลงที�เกิดขึ�นกับบุคลากรในโรงพยาบาลของเรา

                เรื�องที�สาม "โรคไขห้วดัใหญ่ อันตรายกวา่ที�คิด" โดย แพทยห์ญิงปอแก้ว เพช็รคํ์า อายุรแพทย์
โรคติดเชื�อ จะมาเล่าถึงความรา้ยกาจของโรคไขห้วดัใหญ่ ซึ�งเป�นโรคติดเชื�อทางเดินหายใจ ที�เกิดขึ�นบอ่ย
ในฤดหูนาว รวมทั�งแนวทางในการป�องกันโรคไขห้วดัใหญ่
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         ในฐานะ "บรรณาธกิาร" จุลสารการจดัการความรู ้โรงพยาบาล
สมเดจ็พระเจา้ตากสนิมหาราช ผมมคีวามยนิดเีป�นอยา่งยิ�งที�จุลสาร
ฉบบันี�เกิดขึ�น ถือไดว้า่เป�นจุลสารด้านการจดัการความรู ้ (KM) ฉบบั
ปฐมฤกษ์ของโรงพยาบาล ภายใต้การขบัเคลื�อนของหนว่ยวจิยัและ
การจดัการความรู ้ ซึ�งเป�นหนว่ยความรว่มมอื ระหวา่งศูนยแ์พทย
ศาสตรศึกษาชั�นคลินกิ และงานพฒันาทรพัยากรบุคคล กลุ่มภารกิจ
พฒันาระบบบรกิารสขุภาพ (พรส) 



                เรื�องที�สี� "What is CQI ?"  โดย คณุวรสทิธิ� เจรญิศิลป� นักวชิาการศึกษา ศูนยแ์พทยศาสตร
ศึกษาชั�นคลินิก ที�นําเสนอใหเ้หน็ถึงความหมาย รูปแบบการทํา CQI และขั�นตอน CQI ต่อการพฒันางาน
และองค์กร รวมทั�งเป�าหมายของการขบัเคลื�อน CQI ใหเ้กิดขึ�นในโรงพยาบาล

           เรื�องที�หา้ "บทสมัภาษณ์พเิศษ นพ.สมทิธ ์ เกิดสนิธุ:์ เรื�อง โรคมะเรง็ตับและแนวทางในการ
ป�องกัน" อายุรแพทยโ์รคระบบทางเดินอาหาร ที�จะมาอธบิายเกี�ยวกับระบาดวทิยา อาการ ความรุนแรง
แนวทางการรกัษาและการป�องกันโรคมะเรง็ตับ โดยนําเสนอเป�น Q & A ง่ายต่อการทําความเขา้ใจ

                  สดุท้าย ผมหวงัวา่พื�นที�เล็กๆ ของจุลสารฉบบันี� จะเป�นการดําเนินงานก้าวแรกที�จะชว่ยกระตุ้น
และผลักดันใหก้ารดําเนินงานด้านการวจิยัและการจดัการความรูข้องโรงพยาบาลมปีระสทิธผิลมากยิ�งขึ�น
มากไปกวา่นั�น ผมหวงัวา่จุลสารฉบบันี� จะเป�นแสงไฟที�ชว่ยจุดประกายใหบุ้คลากรเกิดความสนใจและเขา้มา
มสีว่นรว่มในการขบัเคลื�อนงานวจิยัไปด้วยกัน เพื�อผลักดันใหโ้รงพยาบาลของเรากลายเป�น "องค์กรแห่ง
การเรยีนรู"้ ต่อไปอยา่งไมม่ทีี�สิ�นสดุ 

ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์(พเิศษ) นายแพทยช์ยักิจ  อุดแนน่
บรรณาธกิารจุลสารการจดัการความรู ้
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บทนํา
          COVID-19 เป�นโรคระบาดที�อุบัติใหม่ในเดือนธนัวาคม พ.ศ.2562 ณ เมืองอู่ฮั�น ประเทศจีน
ซึ�งโรค COVID-19 นั�น เกิดขึ�นจากการติดเชื�อไวรสัโคโรนาสายพันธุใ์หม่ กลุ่มอาการทางเดินหายใจ
เฉียบพลันรุนแรง สามารถแพรก่ระจายเชื�อผ่านการสัมผัสกับผู้ติดเชื�อ ละอองเสมหะจากการไอ
จาม น�ามูก น�าลาย รวมทั�งสามารถแพรเ่ชื�อผ่านทาง Fecal-oral route เป�นต้น ป�จจุบัน ยังไม่มียา
รกัษาหรอืวัคซีนที�มีประสิทธผิล อีกทั�ง ตลอดระยะเวลามากกว่า 10 เดือนที�ผ่านมา โรค COVID-19
ได้แพรi่ะบาดไปทั�วโลกอย่างรวดเรว็และมีผู้เสียชีวิตจากการติดเชื�อมากกว่า 1 ล้านคน และยังมี
แนวโน้มที�จะติดเชื�อและเสียชีวิตเพิ�มขึ�นอย่างต่อเนื�อง ทั�งนี� รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ก็นับ
เป�นอีกหนึ�งองค์กรที�ได้รบัผลกระทบโดยตรงจากโรค COVID-19 เช่นกัน ดังนั�นคณะผู้เขียนในฐานะ
ICN และนักระบาดวิทยา (Epidemiologist) ผู้ทําหน้าที�ดูแลรบัผิดชอบภารกิจนี�โดยตรง จึงอยาก
แชรม์ุมมอง (Perspective) ซึ�งเป�นประสบการณ์จากการปฏิบัติงานในสถานการณ์โรค COVID-19
ทั�งในพื�นที�โรงพยาบาลและชุมชนเพื�อให้บุคลากรได้เรยีนรูร้ว่มกัน

ความรูสึ้กแรก เมื�อ COVID-19 เขา้มาในประเทศไทย
          ความรูส้ึกแรกเมื�อโรค COVID-19 เข้ามาในประเทศไทยในช่วงเดือนมกราคม 2563 สําหรบั
กลุ่มงาน IC กับงานระบาดวิทยา คือ "เตรยีมตัวรบัศึกหนักแน่ๆ" เนื�องจาก IC กับงานระบาดวิทยา
คือ หน่วยงานหลักที�ทําหน้าที�ในการวางแผนแก้ป�ญหา รวมทั�งเตรยีมความพรอ้มในการรบัมือด้าน
ต่าง ๆ อาทิ ผู้ปฏิบัติงาน วัสดุอุปกรณ์ป�องกันโรคและสถานที� เป�นต้น นอกจากนี� จากประสบการณ์
ที�ผ่านมา พวกเราเคยรบัมือกับโรคติดต่ออุบัติใหม่ เช่น โรค SARS โรค MERS-CoV โรค Ebola
โรคไข้หวัดนกและโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุใ์หม่ 2009 ทําให้ "ไม่วิตกกังวลมากนัก" แต่สําหรบัโรค
COVID-19 นั�น แตกต่างออกไป เพราะว่าวัสดุป�องกันโรคขาดตลาดอย่างรวดเรว็ รวมทั�ง ประชาชน
และโรงพยาบาลทุกๆ แห่ง ก็เริ�มจะกักตุนสิ�งของส่วนบรษัิทรา้นค้าก็ขึ�นราคาสินค้าในทันที ส่งผลให้
กลุ่มงาน IC กับงานระบาดวิทยา ต้องประสานงานกับผู้บรหิารเพื�อจัดซื�อวัสดุป�องกันโรค COVID-
19 เป�นการด่วน มากไปกว่านั�นคือพวกเราต้องสรา้งความเชื�อมั�นและมีความมั�นใจในการทํางาน
โดยอัพเดตความรูท้ั�งจากต่างประเทศและกระทรวงสาธารณสุข แล้วนําข้อมูลที�ถูกต้องมาถ่ายทอด
ให้แก่ทีมผู้ทํางาน

กรุณา ศรปีวนใจ, ขวญัจิตร สงัขท์อง
กลุ่มงานการพยาบาลด้านการควบคมุและป�องกันการติดเชื�อ

โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสนิมหาราช

ยงยุทธ  เมา้กําเหนิด
งานป�องกันควบคมุโรคและระบาดวิทยา

โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสนิมหาราช

ประสบการณ์ COVID-19:
มมุมองจาก ICN และนักระบาดวิทยา

จุลสารการจดัการความรู ้โรงพยาบาลสมเดจ็พระเจา้ตากสนิมหาราช
ฉบบัที� 1 (ตลุาคม 2563)
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ระบาดวิทยาและความรุนแรง
         ตั�งแต่ทราบข่าวการปรากฏตัวของโรค COVID-19 ในประเทศไทยได้มีนักวิชาการหลายท่าน
ได้ทํานายไว้ว่าจะเกิดการแพรร่ะบาดที�รุนแรงมากขึ�นอย่างแน่นอน โดยในช่วงแรกที�มีการระบาด
พวกเราไม่คิดว่าจะเกิดความรุนแรงมากถึงเพียงนี� แต่พอมีเหตุการณ์ Super spreader ในประเทศ
ได้แก่ การไหลเข้าของนักท่องเที�ยวชาวต่างชาติและเหตุการณ์พบผู้ติดเชื�อที�สนามมวยลุมพินี ส่งผล
ให้ประเทศไทยมียอดผู้ติดเชื�อโรค COVID-19 เพิ�มขึ�นมากกว่า 3,000 คน และมีผู้เสียชีวิตมากกว่า
50 ราย นอกจากนี� ความไม่แน่นอนของข้อมูลด้านอาการและอาการแสดง จึงเป�นอีกป�จจัยที�ส่งผล
ต่อการระบาดของโรคที�รุนแรงเพิ�มมากขึ�นเช่นกัน ทั�งนี� จากการแพรร่ะบาดของโรค COVID-19 ที�
เกิดขึ�นทั�วโลก จะเห็นได้ว่าประเทศในแถบเอเชียสามารถควบคุมโรคได้ดีกว่าในแถบทวีปยุโรปและ
อเมรกิา เนื�องจากป�จจัยด้านบรบิททางสังคมและสุขวิทยาส่วนบุคคลที�มีความแตกต่างกัน

บทบาทของ ICN กับนักระบาดวิทยา ในสถานการณ์ COVID-19
          ด้านที� 1 การเตรยีมคน เนื�องจากโรงพยาบาลมีพื�นที�หลายแห่งในการให้บรกิารผู้ป�วย ดังนั�น
การเตรยีมบุคลากรให้มีความพรอ้มในการรบัมือกับโรค COVID-19 จึงเป�นสิ�งสําคัญอย่างมาก ต้อง
มีการวิเคราะห์ความเสี�ยงในการทํางานของบุคลากรทุกระดับ ทุกหน่วยงาน โดยเฉพาะบุคลากร
งานบรกิารด่านหน้า เช่น OPD, ER, X-ray, Lab, ทันตกรรม, ห้องผ่าตัดและทุกหอผู้ป�วย โดยเฉพาะ
แผนกอายุกรรม ต้องสอนให้บุคลากรใช้อุปกรณ์ป�องกันอย่างถูกต้องตามมาตรฐาน IC
         ด้านที� 2 การเตรยีมสถานที� มีการจัดพื�นที�ในโรงพยาบาลให้มีจุดคัดกรองโรค COVID-19
เช่น OPD ER PCC แพทย์แผนไทย เป�นต้น รวมทั�งมีการจัดให้มีห้องตรวจ OPD – ARI Clinic ซึ�ง
พื�นที�ต้องมีอากาศถ่ายเทสะดวก ห่างไกลจากผู้คน มีการบรกิารที� ARI Clinic ให้เป�น One stop
service ให้บรกิารครบวงจร ตั�งแต่การซักประวัติ การตรวจรา่งกาย การเจาะเลือด และการรบัยา
เป�นต้น นอกจากนี� ยังต้องเตรยีมพื�นที�สําหรบัรบั admit ผู้ป�วย ซึ�งมีทั�ง Single isolation room 
 Potential contamination ward, PC zone, Modified AIIR และการเตรยีมโรงพยาบาลสนาม ใน
กรณีที�มีผู้ป�วยปรมิาณมาก เป�นต้น
            ด้านที� 3 การเตรยีมเครอืข่าย เนื�องจากบทบาทการดูแลรกัษาผู้ป�วยโรค COVID-19 นั�น
ไม่เพียงแต่ให้บรกิารดูแลรกัษาในโรงพยาบาลเพียงอย่างเดียว แต่ยังคลอมคลุมไปถึงการดูแลพื�นที�
ในชุมชนของผู้ป�วยอีกด้วย ซึ�งเป�นการทํางานภาคสนาม ดังนั�น จึงต้องมีสอบสวน และเฝ�าระวังโรค
ในพื�นที�ชุมชน ต้องมีการประสานงานกับเครอืข่าย รพ.สต. และฝ�ายปกครอง เพื�อค้นหาผู้สัมผัสโรค
เพิ�มและควบคุมการแพรก่ระจายเชื�อในชุมชน นอกจากนี� ยังต้องประสานงานกับสํานักงานป�องกัน
ควบคุมโรคที� 2 พิษณุโลก ในการส่งผล Swab ไปตรวจหาเชื�อ COVID-19 อีกด้วย
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              ด้านที� 4 การเตรยีมยา เวชภัณฑ์และอุปกรณ์ป�องกัน เนื�องจากโรค COVID-19 เป�น
กลุ่มโรคที�มีความเสี�ยงสูง จึงต้องมีการเตรยีมพรอ้มอุปกรณ์ป�องกันต่างๆ เช่น แอลกอฮอล์ เจลล้าง
มือ หน้ากากอนามัยและชุด PPE ชุด PAPR เป�นต้น โดยมีการจัดสรรให้แต่ละหน่วยงานตามความ
จําเป�นอย่างเหมาะสมและเพียงพอต่อการใช้งาน

เทคนิคหรอืกลยุทธก์ารทาํงานในสถานการณ์ COVID-19
         นอกเหนือจากการเตรยีมความพรอ้มในด้านต่างๆ เช่น การสื�อสารประสานงานและการ
ทํางานรว่มกับเครอืข่าย เทคนิคหรอืกลยุทธส์ําคัญอีกประการซึ�งนับได้ว่าเป�นหัวใจหลักของพวกเรา
ชาว ตสม. คือ "การทํางานเป�นทีม" และ "การได้ใจคนทํางาน" ซึ�งพวกเราในฐานะด่านหน้าและ
ต้องใกล้ชิดกับผู้ป�วยตั�งแต่แรกรบัจนถึงพื�นที�ชุมชน จําเป�นต้องปฏิบัติให้เป�นแบบอย่างที�เหมาะสม
ไม่แสดงความกลัวหรอืวิตกกังวลต่อสถานการณ์ ในขณะเดียวกัน เราต้องสรา้งความมั�นใจให้แก่ผู้
ทํางานให้เขารูส้ึก Safety และที�สําคัญ คือ การเป�นผู้ให้คําปรกึษาแก่ผู้ปฏิบัติงาน เพื�อให้เกิดความ
มั�นใจ นอกจากนี� กลยุทธก์ารทํางานที�สําคัญอีกประการก็คือ "การมีสติ" เพราะทุกๆ ครั�งที�ปฏิบัติ
งาน จําเป�นอย่างยิ�งที�จะต้องตั�งสติอยู่เสมอ ต้องวางแผนเตรยีมอุปกรณ์การทํางานให้ครบ แบบ
สอบสวนโรคต้องพรอ้ม เพื�อให้การทํางานภาคสนามเสรจ็สิ�นในการลงพื�นที�ครั�งเดียว เป�นต้น

การจัดสรรวสัดุอุปกรณ์ป�องกันโรค COVID-19 ในโรงพยาบาล
            พอทราบว่าโรค COVID-19 ระบาดในประเทศจีนตั�งแต่เดือนมกราคม พวกเราก็คาดการณ์
ว่าโรคนี�จะระบาดเข้ามาในประเทศไทยแน่นอน จึงได้ปรกึษากับ พญ.ปอแก้ว เพ็ชรคํ์า (อายุรแพทย์
โรคติดเชื�อ) เพราะเกรงว่าอุปกรณ์ป�องกันเชื�อโรค ได้แก่ Surgical mask กับ N-95 จะขาดตลาด
จากนั�นจึงไปเรยีนปรกึษากับ นายแพทย์มาโนช อู่วุฒิพงษ์ ผู้อํานวยการโรงพยาบาลในทันที ซึ�งท่าน
ได้รบีแจ้งงานพัสดุให้รบีดําเนินการติดต่อบรษัิทเพื�อจัดหาหน้ากาก N-95 เลยเช่นกัน แต่เนื�องจาก
เหตุสุดวิสัย ทางบรษัิทไม่สามารถจัดส่งสินค้าให้กับโรงพยาบาลได้ จึงทําให้ช่วงนั�นโรงพยาบาลมี
อุปกรณ์ไม่เพียงพอ แต่ทว่า ท่านผู้อํานวยการ ก็ได้พยายามติดต่อหาซื�อหน้ากาก N-95 มาให้จนได้
ในที�สุด พวกเราต้องขอกราบขอบพระคุณท่านผู้อํานวยการ มา ณ โอกาสนี�ด้วย
           มากไปกว่านั�น จากเหตุการณ์การระบาดของโรค COVID-19 โรงพยาบาลก็ได้รบัการบรจิาค
วัสดุสิ�งของต่างๆ จากหน่วยงานอื�นๆ และประชาชนเป�นจํานวนมาก รวมทั�ง ยังได้มีการประยุกต์ใช้
วัสดุสิ�งของที�ได้รบัจากการบรจิาคต่างๆ มาใช้ทดแทนวัสดุป�องกันโรค เช่น เสื�อกันฝนและการทํา
Face shield ใช้เอง เป�นต้น อย่างไรก็ตาม สิ�งของที�มีและได้รบับรจิาคมานั�น พวกเราต้องบรหิาร
จัดการ และจัดสรรให้แก่บุคลากรในโรงพยาบาลอย่างทั�วถึง โดยพิจารณาตามความจําเป�น ภายใต้
การใช้งานอย่างสมเหตุสมผล
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COVID-19 กับพฤติกรรมที�เปลี�ยนไปของบุคลากรสาธารณสขุ
          สิ�งที�เห็นได้ชัดเจน คือ พฤติกรรมของบุคลากรในโรงพยาบาลมีการเปลี�ยนแปลงไปอย่างมาก
ซึ�งเป�นการเปลี�ยนแปลงไปในทิศทางที�ดีขึ�น โดยเฉพาะอย่างยิ�งการสวมหน้ากากอนามัย การล้างมือ
การพกเจลแอลกอฮอล์ การเว้นระยะห่าง เป�นต้น เพราะว่าอย่างน้อยพฤติกรรมเหล่านี� จะช่วยลด
ความเสี�ยงต่อการติดต่อโรค COVID-19 รวมทั�ง โรคระบบทางเดินหายใจอื�นๆ อาทิ โรคไข้หวัดใหญ่
วัณโรค เป�นต้น ในขณะเดียวกัน หากบุคลากรหรอืประชาชนที�เป�นผู้ป�วยหากปฏิบัติตัวอย่างถูกต้อง
ก็สามารถที�จะช่วยป�องกันการแพรก่ระจายเชื�อโรคได้อีกด้วย อนึ�ง การระบาดของโรค COVID-19
นั�น ยังได้สรา้งบรรทัดฐานใหม่หรอื "New Normal" ให้กับบุคลากรสาธารณสุขเป�นอย่างมาก หาก
บุคลากรปฏิบัติตามเงื�อนไขเหล่านี�ทุกวันจนเป�นนิสัย จะกลายเป�น "วัฒนธรรมการทํางาน" ในที�สุด
ซึ�งในมุมมองของ IC และนักระบาดวิทยา มองว่าเป�นสิ�งที�ดีและมีความสําคัญอย่างมาก

นโยบายกระทรวงสาธารณสขุกับการป�องกันโรค COVID-19
          ในฐานะผู้ปฏิบัติงาน ทั�ง ICN และนักระบาดวิทยา มองว่าที�ผ่านมานโยบายของกระทรวง
สาธารณสุขมีความชัดเจนค่อนข้างมาก ตั�งแต่การคัดกรองประชาชนที�เดินทางเข้าประเทศไทย โดย
ให้กักตัวที�ส่วนกลางเป�นจํานวน 14 วัน เมื�อประชาชนกลับถึงภูมิลําเนา ก็จะมีการคัดกรองอีกครั�ง
ภายใต้การเฝ�าดูแลของจังหวัดและฝ�ายปกครอง ในขณะเดียวกันก็ยังมี รพ.สต./อสม. ทั�วประเทศ
ทําหน้าที�เฝ�าระวังและส่งต่อข้อมูลเป�นอย่างดี นอกจากนี� การนําเสนอข้อมูลข่าวสารที�อัพเดตทุกวัน
ทั�งจากส่วนกลางและจังหวัด ยังสะท้อนให้เห็นถึงความพยายามของรฐับาลในการส่งต่อข้อเท็จจรงิ
ให้ประชาชนได้รบัทราบเพื�อที�จะได้ป�องกันการแพรร่ะบาดของโรคได้อย่างถูกต้อง
             นอกจากนี� การอัพเดตข้อมูลใน Website ของกระทรวงสาธารณสุข ยังเป�นอีกหนึ�งช่องทาง
ที�ช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานอย่างพวกเรา สามารถอัพเดตความรูเ้พื�อนํามาปรบัใช้กับการเฝ�าระวังโรคใน
โรงพยาบาลได้อย่างมีประสิทธผิลอีกด้วย
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บทเรยีนจาก COVID-19
          ประการที� 1 การทํางานด้วยความจรงิใจ ใสใจและให้ใจ กับผู้รว่มงานทุกคน ย่อม
สามารถช่วยให้เราก้าวผ่านอุปสรรคไปด้วยกันได้ ทั�งบรบิทในโรงพยาบาลและนอกโรงพยาบาล 
        ประการที� 2 การทํางานเป�นทีม เป�นสิ�งที�เห็นได้ชัดที�เกิดขึ�นกับบุคลากรโรงพยาบาล       
 ของเรา ยกตัวอย่าง เช่น การที�บุคลากรฝ�ายคลินิกและสนับสนุนในโรงพยาบาลได้เข้ามามีส่วนรว่ม
ในการคัดกรองผู้ป�วย ตัวอย่างที�สอง คือ การรณรงค์ทําความสะอาดโรงพยาบาล ซึ�งมีบุคลากรจาก
ทุกแผนกรว่มแรงรว่มใจกันทํา สิ�งเหล่านี�ล้วนเป�นภาพจําดีๆ ที�สะท้อนให้เห็นความเป�น Teamwork
จรงิๆ ดังอัตลักษณ์ของโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชที�ว่า "ซื�อสัตย์ สามัคคี มีน�าใจ" 
                ประการที� 3 การทํางานรว่มกับเครอืข่าย ในฐานะที�โรงพยาบาลของเราเป�นแม่ข่าย
การทํางานด้านโรค COVID-19 และเรามีลูกข่ายที�เป�นโรงพยาบาลชุมชนอีก 3 แห่ง และ รพ.สต. ใน
จังหวัดตาก ทิศตะวันออกทั�งหมด ทําให้เราต้องเตรยีมตัวให้พรอ้มและเป�นพี�เลี�ยงให้คําปรกึษา ทั�ง
ในเรื�องของข้อมูลโรค แนวทางในการปฏิบัติงาน การเฝ�าระวังผู้ป�วยและการใช้วัสดุอุปกรณ์ เป�นต้น 
            ประการที� 4 การได้รบัความศรทัธาจากประชาชน พิจารณาได้จากการบรจิาคสิ�งของ
จากภาคประชาชน ไม่ว่าจะเป�นสิ�งของที�ใช้ในการปฏิบัติงาน อาหาร รวมทั�งนวัตกรรม วัสดุอุปกรณ์
ต่างๆ ที�โรงพยาบาลได้รบัและนํามาปรบัใช้ในการป�องกันโรค เป�นต้น 
            ประการที� 5 สถิติผู้ป�วยเป�น ศูนย์ไม่ใช่ตัวชี�วัดความสําเรจ็ แต่ขึ�นอยู่กับว่าเมื�อมีผู้ป�วย
แล้วเราจะบรหิารจัดการภาวะวิกฤตและควบคุมโรคได้อย่างไร ไม่ให้เกิดการแพรร่ะบาดของโรค
เพิ�มมากขึ�น

คําแนะนําเกี�ยวกับการป�องกันโรค COVID-19 
           คําแนะนําที�อยากจะฝากให้ทุกๆ คนได้รบัทราบ คือ "เบาใจได้ แต่ อย่าวางใจ" แม้ว่า
สถานการณ์โรค COVID-19 ระดับประเทศและจังหวัดของเราจะลดลงและมีความเสถียรมากขึ�น แต่
รอบๆ บ้านเรา เช่น พม่าหรอืเวียดนาม ก็ยังคงมีความรุนแรงอยู่มาก ดังนั�น จึงต้องปฏิบัติตาม
มาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอยู่เสมอ คือ "ไม่ประมาท และ การด์อย่าตก" รวมทั�ง "New
Normal" ยังเป�นสิ�งจําเป�นที�ต้องมีอยู่เสมอ อีกทั�งในช่วงนี�จะมีข้อมูลข่าวสารมากมายที�ถูกแชรแ์ละ
ส่งต่อเป�นจํานวนมาก ซึ�งเป�นข้อมูลที�มาจากแหล่งข้อมูลที�เชื�อถือได้และเชื�อถือไม่ได้ ดังนั�น จึงควร
พิจารณาข้อมูลที�ได้รบัมาทุกครั�งว่าเป�นแหล่งข้อมูลที�มาจากแหล่งใดและเชื�อถือได้หรอืไม่ ก่อนที�จะ
แชรแ์ละส่งต่อไปยังผู้อื�น

จุลสารการจดัการความรู ้โรงพยาบาลสมเดจ็พระเจา้ตากสนิมหาราช
ฉบบัที� 1 (ตลุาคม 2563)
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สถานการณโรคไขหวัดใหญใน รพ.สมเด็จพระเจาตากสินมหาราช
          สําหรับเดือนตุลาคม - พฤศจิกายนของจังหวัดตากในทุก ๆ ปีนัน้  อาจกลาวไดวาเป็นระยะ
เวลาที่สภาพภูมิอากาศมีการเปลี่ยนแปลง เน่ืองจากเปลี่ยนผานจากฤดูฝนเป็นฤดูหนาว สงผลใหมี
ฝนตกเป็นระยะๆ และมีอากาศหนาวเย็น ซึ่งสภาพภูมิอากาศเชนน้ี จะมีความเปียกชื้นคอนขางสูง
ทําใหเชื้อโรคสามารถแพรกระจายไดงายขึ้นและหน่ึงในโรคภัยไขเจ็บที่พบไดบอยของฤดูกาลน้ี
ก็คือ “โรคไขหวัดใหญ” นัน่เอง
         ทัง้น้ี ขอมูลจากกลุมงานเวชระเบียน โรงพยาบาลสมเด็จพระเจาตากสินมหาราช พบผูปวย
โรคไขหวัดใหญที่เขารับการรักษาในโรงพยาบาลสมเด็จพระเจาตากสินมหาราช ดังน้ี
                  ปีงบประมาณ 2561 จํานวน 71 ราย
                  ปีงบประมาณ 2562 จํานวน 75 ราย 
                  ปีงบประมาณ 2563 จํานวน 67 ราย ตามลําดับ

จุลสารการจดัการความรู ้โรงพยาบาลสมเดจ็พระเจา้ตากสนิมหาราช
ฉบบัที� 1 (ตลุาคม 2563)

โรคไขหวัดใหญ

แพทยหญิงปอแกว เพ็ชรคํา
อายุรแพทยโรคติดเชื้อ

โรงพยาบาลสมเด็จพระเจาตากสินมหาราช

 อันตรายกวาที่คิด

          ซึ่งตลอดระยะเวลา 3 ปีที่ผานมา อาจกลาวไดวาจํานวนผูปวยไมไดมี
ความแตกตางกันมากนัก แตสําหรับปีงบประมาณ 2563  มีจํานวนผูปวยลดลง
เล็กน อย เพราะอาจเกิดจากปัจจัยดานมาตรการป องกันโรค COVID-19 ที่ผาน
มา แตถึงกระนัน้ โรคไขหวัดใหญก็ยังคงเป็นโรคที่ตองเฝ าระวังและตองจับตา
มองอยูดี

สาเหตุของการเกิดโรคไขหวัดใหญ
        สามารถพิจารณาสาเหตุของการเกิดโรคได 2 สาเหตุ ดังน้ี

       สาเหตุท่ีหน่ึง รางกายติดเช้ือ “Influenza Virus” หรือ
เรียกเป็นภาษาไทยตรงๆ วา “ไวรัสไขหวัดใหญ” ในระบบทาง
เดินหายใจสวนบน ซ่ึงไวรัสชนิดน้ี มีความคลายคลึงกับไวรัส
COVID-19 เพียงแตเป็นคนละสปีชียเทานัน้

       สาเหตุท่ีสอง การติดเช้ือโรคไขหวัดใหญจากสัตวเลือดอุน
ท่ีเป็นพาหะบางชนิด สาเหตุน้ีมีโอกาสเกิดข้ึนไดน อยมาก แตก็มี
ความเป็นไปไดท่ีจะเกิดข้ึน โดยเฉพาะกลุมผูใกลชิดกับสัตวและ
กลุมเกษตรกร เป็นตน
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อาการและภาวะแทรกซอนของโรคไขหวัดใหญ
       สําหรับผูปวยที่เป็นโรคไขหวัดใหญจะแสดงอาการของโรคชัดเจน คือ มีไข ไอ น้ํามูก เจ็บคอ
รางกายออนเพลีย ซึ่งคลายกับโรคไขหวัดธรรมดา รวมกับ “มีอาการปวดเมื่อยตามรางกายและ
กลามเน้ือ หรือปวดไปทัง้ตัว” ทัง้น้ี ผูปวยกลุมเสี่ยง เชน ผูสูงอายุ เด็กเล็ก สตรีตัง้ครรภ ผูปวย
ที่มีโรคประจําตัว เชน โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิต โรคถุงลมโปงพอง โรคอวนโรคไตเรื้อรัง
โรคหัวใจ โรคปอดและผูที่มีภูมิคุมกันในรางกายตํ่า เป็นตน เชื้อไวรัสอาจแพรกระจายจากระบบทาง
เดินหายใจสวนบนไปยังสวนลางได ผูปวยจะมีอาการไอหนัก หอบเหน่ือย หายใจลําบาก จนรางกาย
มีภาวะแทรกซอนจากโรคไขหวัดใหญ เชน เกิดการอักเสบของปอดเฉียบพลัน ปอดบวมและระบบ
การหายใจลมเหลว ซึ่งตองใชเครื่องชวยหายใจในการรักษา มากไปกวานัน้ คือ อาจจะรุนแรงจนถึง
ขัน้เสียชีวิตได นอกจากน้ี ภาวะแทรกซอนอื่นๆ ที่พบจากโรคไขหวัดใหญ ไดแก โรคเยื่อหุมสมอง
อักเสบ ที่มักพบในเด็กเล็ก และภาวะกลามเน้ือหัวใจอักเสบ จนถึง โรคไขสันหลังประสาทอักเสบ
เป็นตน
      ดังนัน้ โรคไขหวัดใหญจึงมีความอันตรายและนากลัวกวาโรคไขหวัดธรรมดาอยู 2 ประการ
กลาวคือ หน่ึง โรคไขหวัดใหญจะมีอาการปวดเมื่อยมากกวา และสอง โรคไขหวัดใหญสามารถกอให
เกิดภาวะแทรกซอนอื่นๆ ตามมาได

การรักษา
        สําหรับโรคไขหวัดใหญนัน้มีความโชคดีอยูหน่ึงอยาง คือ มียาตานไวรัสสําหรับรับประทาน
ชื่อ “โอลเซลทามิเวียร” (Oseltamivir) หรืออาจเรียกแตกตางออกไปตามแตละบริษทัยา โดยรับ
ประทานภายใน 72 ชัว่โมง (3 วัน) เมื่อรูสึกวาตนเองมีอาการของโรคไขหวัดใหญ ยาชนิดน้ีจะ
สามารถฆาเชื้อไวรัสไขหวัดใหญในรางกายใหลดลงและป องกันการเกิดภาวะแทรกซอน  หากผูปวย
รับประทานยาหลังจากมีอาการเกิน 72 ชัว่โมง หรือ 3 วัน ประสิทธิภาพของยาอาจลดลงได
         สวนการซื้อยารักษาโรคไขหวัดใหญเพื่อรับประทานเองนัน้ เป็นสิ่งที่ไมควรกระทํา เน่ืองจาก
โรคไขหวัดใหญ เกิดขึ้นจากเชื้อไวรัส ซึ่งยาตานไวรัสจะไมมีขายในรายยาและตลาดทัว่ไป สวนยาที่
เราซื้อรับประทาน เชน ยาแกอักเสบ สวนมากจะเป็นยาฆาเชื้อแบคทีเรีย หากรับประทานไปแลว
อาจเกิดผลกระทบทําใหเกิดเชื้อดื้อยาได ดังนัน้ ยาที่ผูปวยสามารถซื้อรับประทานเองไดจึงควรเป็น
ยาสามัญประจําบาน เชน ยาลดไขและยาลดน้ํามูก เป็นตน

การติดตอ
         โรคไขหวัดใหญสามารถติดตอไดโดยงายๆ ผาน
การหายใจและสัมผัสเชื้อไวรัสโดยตรง เชน การหายใจ
รับเอาละอองฝอยที่มีเชื้อไวรัสเขาสูระบบทางเดินหายใจ
สวนบนจากการไอหรือจาม รวมทัง้การสัมผัสกับเชื้อโรค
บนวัสดุอุปกรณตางๆ ในเวลาใกลเคียง เชน ลูกบิดประตู
หรือสิ่งของเครื่องใช เป็นตน ตลอดจนการสัมผัสเชื้อเขา
สูเน้ือเยื่อรางกายโดยตรงทางเลือด น้ําเหลือง น้ําตาหรือ
สารคัดหลัง่อื่นๆ
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การป องกันโรคไขหวัดใหญ 
       ประการแรก การดูแลสุขลักษณะของตนเอง เพื่อป องกันการรับเชื้อไวรัสเขาสูรางกายและ
ระบบทางเดินหายใจสวนบน ควรป องกันตนเองไมใหไดรับละอองฝอยของผูปวย ดวยการลางมือ
บอยๆ การหลีกเลี่ยงการไปชุมชนแออัด การสวมหน ากากอนามัย การเวนระยะหางทางสังคม การ
กินของรอนและการใชชอนกลาง เป็นตน นอกจากน้ี ควรพักผอนใหเพียงพอ ดื่มน้ําในปริมาณที่
เหมาะสมและออกกําลังกายอยางสมํ่าเสมอ เพื่อชวยใหรางกายมีภูมิคุมกันที่ดีเพิ่มขึ้น
      ประการที่สอง การฉีดวัคซีนโรคไขหวัดใหญ โดยปกติแลว โรคไขหวัดใหญที่พบจะเป็น
สายพันธุ A และ B ซึ่งสายพันธุ B นัน้ จะเป็นไวรัสที่เกิดขึ้นตามฤดูกาล อีกทัง้ เชื้อไวรัสไขหวัด
ใหญที่พบทัว่ไป ก็จะมีความแตกตางกันตามบริบทของแตละพื้นที่อีกดวย ดังนัน้ การฉีดวัคซีนโรค
ไขหวัดใหญจึงตองอยูภายใตการพิจารณาของแพทย และที่มากไปกวานัน้ คือ การฉีดวัคซีนไมได
หมายความวาจะสามารถป องกันโรคไขหวัดใหญที่เกิดขึ้นได 100% แตขึ้นอยูกับสายพันธุไวรัสที่ฉีด
และสุขภาพรางกายของผูปวยดวย
          อยางไรก็ตาม วัคซีนโรคไขหวัดใหญสามารถฉีดไดตลอดทัง้ปี โดยชวงเวลาที่เหมาะสม คือ
ชวงกอนฤดูฝนและฤดูหนาว เน่ืองจากเป็นชวงที่เริ่มมีการระบาดของโรคคอนขางมาก นอกจากน้ี
วัคซีนโรคไขหวัดใหญควรมีการฉีดซํ้าทุก 1 ปี เพื่อใหเกิดการป องกันอยางตอเน่ือง

คําแนะนําสงทาย
      จริงๆ แลว โรคไขหวัดใหญเป็นโรคที่อันตรายมาก เน่ืองจากสามารถกอใหเกิดภาวะแทรก
ซอนได นอกจากน้ี ทัง้โรคไขหวัดใหญและโรค Covid-19 ตางก็มีความคลายคลึงกันในเรื่องการ
ติดตอและการป องกัน ดังนัน้ สิ่งที่บุคลากร รพ.ตสม. และประชาชนทัว่ไปทุกคน ควรยึดถือเป็น
แนวปฏิบัติไว คือ เราควรจะ Keep Social Distancing และวิถี New Normal ไวเชนเดิม 
          นอกจากน้ี บุคลากร รพ.ตสม. โดยเฉพาะอยางยิ่งกลุมวิชาชีพที่ใหบริการดูแลผูปวย ซึ่งถือ
ไดวาเป็นบุคลากรกลุมเสี่ยงตอการไดรับเชื้อ ดังนัน้ โรงพยาบาลจึงควรสนับสนุนใหบุคลากรไดรับ
การฉีดวัคซีนโรคไขหวัดใหญครบ 100% เพื่อป องกันการเกิดโรคในอนาคต
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ความหมายของ CQI
     "CQI" ย่อมาจากคําว่า "Continues Quality Improvement" แปลเป�นภาษาไทยว่า
"การพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื�อง" โดย CQI เป�นปรชัญาทางการบรหิารที�มุ่งกําจัดความสูญ
เสียที�เกิดขึ�นจากงานประจํา เป�นการดําเนินงานเชิงรุก ซึ�ง CQI จะใช้ "วงล้อ PDCA" (Plan-
Do-Check-Act) รว่มกับ "วิธกีารทางสถิติ" (SPC tools) เป�นฐานของการศึกษา ทั�งนี� ก็เพื�อ
ปรบัปรุงคุณภาพงานในองค์กรอย่างเป�นระบบ ขั�นตอนและต่อเนื�อง เพื�อให้ได้ผลลัพธท์ี�สนอง
ต่อความต้องการและความพึงพอใจของผู้ใช้บรกิาร (มรรยาท รุจิวิชชญ์, 2550) ดังนั�น จึงอาจ
กล่าวได้ว่า "หัวใจสําคัญของ CQI" ประกอบไปด้วย

รูปแบบการทาํ CQI

1. ตั�งเป�า
      เริ�มจากรวบรวมขอ้มลูที�มแีละเลือกมาหนึ�งเรื�องที�
เราจะทาํ CQI จากนั�นจึงสาํรวจป�ญหา โดยกําหนด
ขอบเขตและสมาชกิที�เกี�ยวขอ้ง แล้วจึง Set งานให้เป�น
โครงการ พรอ้มทั�งกําหนดเป�าหมายกับตัวชี�วดั ซึ�งใช้
เครื�องมอืต่างๆ อยา่งเชน่ SWOT Analysis ที�เรารูจั้ก
กันดี หรอื Metric analysis มาชว่ยสนับสนุน
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What is CQI ? 
วรสิทธิ�  เจรญิศิลป�

นักวิชาการศึกษา
ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั�นคลินิก

โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

   1. เน้นการตอบสนองต่อผู้รบัผลงานเป�นสําคัญ
   2. เป�นการปรบัปรุงวิธกีารทํางานจากงานประจํา
   3. เป�นกระบวนการแก้ป�ญหาโดยใช้ข้อมูล การคิดสรา้งสรรค์และการมีส่วน
   รว่มของผู้เกี�ยวข้อง
   4. ติดตามผลการปรบัปรุงระบบงานโดยการอย่างต่อเนื�องด้วยวงล้อ PDCA

2. เฝ�าดู
       เป�นการกําหนดเป�าหมายของผลลัพธแ์ละกระบวน
การสําคัญที�ส่งผลต่อเป�าหมาย

3. ปรบัเปลี�ยน
        โดยใช้วงล้อ PDCA และผลงานวิชาการ เป�นฐาน
ของการดําเนินงาน
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PDCA ขั�นตอนสาํคัญของ CQI
     ขั�นตอนของการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื�อง คือ การใช้วงล้อ Plan-Do-Check-Act
(PDCA) เป�นฐานในการดําเนินงาน มีลักษณะคล้ายๆ กับการออกแบบการทดลองหรอืการใช้
กระบวนการทางวิทยาศาสตรม์ารวมกับความคิดสรา้งสรรค์ประกอบไปด้วย 4 ขั�นตอน ดังนี�

Plan     คือ   การวางแผนทําเพื�อแก้ป�ญหาโดยอาศัยข้อมูลที�มี
Do        คือ   การนําความคิดดังกล่าวไปปฏิบัติ
Check  คือ   การวัดผลการปฏิบัติดังกล่าว
Act       คือ   การนําผลไมปฏิบัติในชีวิตประจําวันอย่างสม�าเสมอ

แนวคิดง่ายๆ ในการพฒันางานตามหลัก CQI
งานที�เราทํา ต้องทําอย่างไรให้ "ดีขึ�น" ?

งานที�เราทํา ต้องทําอย่างไรให้ "ง่ายขึ�น" ?
จะต้องทําอย่างไรให้ "เพื�อนรว่มงาน" ของเราทํางาน "ง่ายขึ�น" ?

จะต้องเพิ�ม "คุณค่า" ให้ผู้รบัผลงานของเราอย่างไร ?
วันนี� เราทําหน้าที�ตาม "เป�าหมาย" หรอื "ตัวชี�วัด" ขององค์กรสมบูรณ์หรอืไม่ ?

".. ลองตั�งคําถามเหล่านี�ในหน่วยงานของท่านดู
ไม่แน่ว่า ท่านอาจจะได้ IDEA สาํหรบัทํา CQI ก็ได้ .."

รพ.ตสม. กับ CQI
           หากนับตัวชี�วัดซึ�งเป�นผลงาน CQI จาก "งานประชุมวิชาการเขต 2 ป� 2563" เมื�อวันที�
10 – 11 สิงหาคม 2563 ณ โรงแรมท็อปแลนด์ จังหวัดพิษณุโลก ที�ผ่านมา จะพบว่า รพ.ตสม.
ของเราได้ส่งผลงาน CQI เข้ารว่มนําเสนอเพียง 1 เรื�องเท่านั�น คือ เรื�อง "การพัฒนาระบบการ
ลําเลียงผู้ป�วยทางอากาศ" โดยคุณชลาลัย เขียวสุวรรณ ซึ�งแน่นอนว่าเป�นผลงานเพียง 1 เรื�อง
ของ รพ.ตสม. จาก 93 ผลงาน CQI ทั�งหมด (คิดเป�น 1.08%) และยังเป�นผลงานเพียง 1 เรื�อง
ของ รพ.ตสม. จากผลงานทุกรูปแบบ (วิจัย, R2R, CQI, นวัตกรรม) จากจํานวน 221 เรื�อง (คิด
เป�น 0.45%) จึงอาจกล่าวได้ว่าสิ�งที�เกิดขึ�นนี� เป�นจุดอ่อนของ รพ. เราอย่างมาก
           นอกจากนี� ผู้เขียนยังเชื�อว่า ทุกๆ แผนกใน รพ. ย่อมมีภารกิจที�หลากหลาย การทํา CQI
จึงอาจไม่ใช่เรื�องที�ยากเกินไป หากเราเราเป�ดใจและแลกเปลี�ยนรว่มเรยีนรูร้ว่มกัน ทั�งนี� ก็เพื�อ
พัฒนาหน่วยงานของท่านให้เกิดประสิทธภิาพและสรา้งการเปลี�ยนแปลงให้แก่องค์กรของเรา



บทสัมภาษณพิ์เศษ: 
นพ.สมิทธ์ เกดิสินธ์ุ
เรื�อง โรคมะเรง็ตบัและแนวทางในการป�องกนั
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Q 1: สถานการณโ์รคมะเรง็ตบั
ในประเทศไทยเป�นอย่างไร ?
         “โรคมะเรง็” เป�นสาเหตุการตายอันดับหนึ�งของ
ประเทศไทย และถ้าหากกล่าวถึงข้อมูลสถติผู้ิป�วยโรค
มะเรง็ จากสถาบันมะเรง็แหง่ชาตจิะพบว่าในป� พ.ศ.
2562 ที�ผ่านมา ประชากรเพศชายมีอัตราการเป�นโรค
มะเรง็ตับมากที�สุด โดยคดิเฉลี�ยเป�นจาํนวน 19.5 คน
ต่อประชากรแสนคน ส่วนประชากรเพศหญงินั�น มี
อัตราการเป�นโรคมะเรง็เต้านมมากที�สุด คดิเฉลี�ยเป�น
จาํนวน 40 คน ต่อประชากรแสนคน ส่วนโรคมะเรง็
ตับในประชากรเพศหญงินั�น อยู่ในลําดับที� 7 คดิเฉลี�ย
เป�นจาํนวน 3.8 คน ต่อประชากรแสนคน
       ดังนั�น จากสถานการณท์ี�เกดิขึ�นและความรุนแรง
ของโรคมะเรง็ตับ จึงส่งผลใหโ้รคนี�เป�นหนึ�งในโรคที�
กระทรวงสาธารณสุขและทั�วโลกใหค้วามสําคัญเป�น
อย่างมาก

Q 2: ป�จจัยเสี�ยงที�ทาํใหเ้กดิโรคมะเรง็ตบัมีป�จจัยใดบา้ง ?
          โรคตับแข็งมีความสําคัญมากสามารถทาํใหเ้กดิโรคมะเรง็ตับได้ โรคตับแข็ง มี 3 ระยะ คือ
ระยะ 1 ถึง 3 ส่วนมากผู้ป�วยที�มารบัการรกัษาจะเป�นโรคตับแข็งในระยะที� 2-3 ซึ�งในระยะนี� จะมีภาวะ
แทรกซ้อนแล้ว ส่วนการประเมินระยะตับแข็งนั�น จะพิจารณาจากอาการแสดงของผู้ป�วยที�เกดิขึ�น
เช่น ผู้ป�วยมีอาการซึม สับสน มีน�าในช่องท้อง มีอาการดีซ่านตัวเหลือง ตาเหลือง มีค่าเม็ดเลือดขาว
ต�าและมีค่าความแข็งตัวของเลือดผิดปกต ิ โดยทีมแพทยจ์ะทาํหน้าที�ในการประเมินความรุนแรงและ
ระยะของโรคจากอาการแสดงเหล่านี� ว่าผู้ป�วยเป�นโรคในระยะใด ดังนั�นป�จจัยเสี�ยงที�ทาํใหเ้กดิตับแข็ง
ก็จะเป�นป�จจัยเสี�ยงที�ทาํใหเ้กดิมะเรง็ตับ เช่น
               - การตดิเชื�อไวรสัตับอักเสบบีและซีเรื�อรงั
               - กลุ่มสารพิษอะฟลาท็อกซิน (Aflatoxins) ที�พบได้ตามถั�ว ธัญพืช
               - แอลกอฮอล ์
               - โรคไขมันพอกตับ
            - โรคอื�นๆ ที�เป�นสาเหตุที�ทาํใหเ้กดิตับอักเสบเรื�อรงั เช่น โรคตับอักเสบจากภูมิต้านทานต่อ
ตับ โรคตับอักเสบจากยาสมุนไพร ภาวะธาตุเหล็กหรอืสารทองแดงที�สะสมในตับ เป�นต้น



           การเฝ�าระวังและคัดกรองโรคมะเรง็ตับนั�น จะพิจารณาจากผู้ป�วยหรอืประชากร 3 กลุ่ม ได้แก่
           - ผู้ป�วยโรคตับแข็งทุกคนจากทุกสาเหตุ
           - ผู้ป�วยไวรสัตับอักเสบบี เป�นกลุ่มที�มีความสําคัญมากที�สุด เนื�องจากผู้ป�วยกลุ่มนี� เมื�อมีอายุ
เพิ�มขึ�นก็จะมีความเสี�ยงต่อการเกดิโรคตับแข็งและโรคมะเรง็ตับตามไปด้วย นอกจากนี� ทีมแพทยยั์ง
ต้องพิจารณาการคัดกรองในกลุ่มผู้ป�วยโรคไวรสัตับอักเสบบี เพศชาย ที�มีอายุมากกว่า 40 ป� และ
เพศหญงิ ที�มีอายุมากกว่า 50 ป� หรอืผู้ป�วยไวรสัตับอักเสบบีที�มีญาตสิายตรงป�วยเป�นโรคตับแข็ง
หรอืโรคมะเรง็ตับ
            - ผู้ป�วยไวรสัตับอักเสบซีเรื�อรงั ที�มีผลทางพยาธิวิทยาของเนื�อตับมีพังผืด อย่างน้อยระดับ 3
โดยไม่คาํนึงถึงว่าเคยได้รบัการรกัษามาแล้วหรอืไม่
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Q 3: ผู้ป�วยหรอืประชากรกลุ่มใดที�ตอ้งเฝ�าระวงัและควรไดร้บัการคดักรอง
โรคมะเรง็ตบั?

Q 4: การวนิจิฉยัตบัแข็งและมะเรง็ตบัมีอะไรบา้ง ?
             1. เราต้องซักประวัตผู้ิป�วยก่อน ว่ามีความเสี�ยงตามที�ได้กล่าวมาข้างต้นหรอืไม่
            2. การตรวจรา่งกายพบก้อนในท้อง ตรวจพบอาการแสดงโรคตับเรื�อรงัหรอืตับแข็ง เช่น พบ
จ�าเลือดตามรา่งกาย ดีซ่าน การดูปรมิาณน�าในท้อง ผู้ป�วยบางรายอาจอาเจียนเป�นเลือดจากภาวะ
แทรกซ้อน เส้นเลือดโป�งพองในท้องหรอืหลอดอาหาร
         3. การตรวจในหอ้งปฏบิัตกิาร เช่น การอัลตราซาวดแ์ละการตรวจเอกเรยค์อมพิวเตอรห์รอื
คลื�นแม่เหล็กไฟฟ�า
             4. การตรวจไฟโบรสแกนและการเจาะตัดชิ�นเนื�อที�ตับ



Q 6: วธีิการรกัษามะเรง็ตบัเป�นอย่างไร ?
         หากผู้ป�วยเป�นโรคมะเรง็ตับระยะต้น วิธีการรกัษา
ที�ดีที�สุด คือ การผ่าตัดหรอืจี�เอาก้อนเนื�อมะเรง็ออก
รวมทั�ง การปลูกถ่ายตับ เป�นต้น แต่ในกรณีที�ผู้ป�วยเป�น
โรคมะเรง็ตับระยะที�ไม่สามารถรกัษาได้โดยวิธีข้างต้น วิธี
การรกัษา คือ การฉีดสารเคมีบาํบัดเข้าก้อนเนื�องอกที�
ตับหรอืใหย้าเคมีบาํบัด ซึ�งแพทยก์็ไม่สามารถรบัรองได้
ว่าจะหายจากโรคได้
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Q 5: การดาํเนนิของโรคเป�นอย่างไร
และระยะของมะเรง็ตบัมีกี�ระยะ ?
        ส่วนมากการดาํเนนิของโรคมะเรง็ตับจะเริ�มต้น
จากสภาพตับที�ปกต ิ จากนั�นจึงไปสู่ตับอักเสบเรื�อรงั
จนเกดิตับแข็ง แล้วจึงเกดิเนื�องอกที�ตับ แต่มีกรณี
ยกเว้น เช่น ผู้ป�วยกลุ่มไวรสัตับอักเสบบี โรคไขมัน
พอกตับ จะเป�นกลุ่มเสี�ยงที�ก่อใหเ้กดิโรคมะเรง็ตับได้
เลยทันที โดยที�ไม่ต้องเป�นตับแข็งมาก่อน
      นอกจากนี� โรคมะเรง็ตับก็จะคล้ายกับโรคมะเรง็
อื�นๆ ทั�วไป ที�มีระยะการดาํเนนิของโรค 4 ระยะ แต่
สําหรบัโรคมะเรง็ตับนั�น จะพิจารณาจากขนาดและ
จาํนวนก้อนในตับ, การลุกลามเข้าสู่เส้นเลือด,

การกระจายนอกตับ, สมรรถภาพการทาํงานของตับและสภาพการช่วยเหลือตัวเองของผู้ป�วย โดย
ส่วนมาก แพทยจ์ะตรวจพบโรคมะเรง็ตับระยะท้ายๆ ซึ�งในระยะนี� จะไม่สามารถรกัษาใหห้ายขาดแล้ว 
            อาการของผู้ป�วยโรคมะเรง็ตับในระยะต้นๆ นั�น ส่วนมากจะไม่แสดงอาการใดๆ หากแต่ในระยะ
ท้ายๆ นั�น ผู้ป�วยอาจจะมีอาการปวดท้องซีกขวาด้านบน คลําพบก้อนที�บรเิวณท้องตัวเองมีน�าหนัก
ลดลง อ่อนเพลีย แน่นท้อง มีน�าในท้อง มีอาการเหลืองดีซ่าน มีเลือดออกในท้อง และเลือดออกตาม
รา่งกาย รวมทั�ง ก้อนมะเรง็ที�แตกในท้องจนมีเลือดออกในท้องได้ เป�นต้น

Q 7: คาํแนะนําส่งทา้ย
       โรคมะเรง็ตับเป�นโรคที�สามารถลุกลามอย่างรวด
เรว็และมีความรุนแรงของโรคสูง ดังนั�น ผมขอแนะนาํให้
ผู้ป�วยและประชาชนทุกคนที�ทราบว่าตนเองมีความเสี�ยง
ที�จะเป�นโรคตับแข็งและโรคมะเรง็ตับ เช่น ผู้ที�ป�วยเป�น
โรคไวรสัตับอักเสบบีและซีเรื�อรงั ผู้ป�วยที�มีภาวะน�าหนัก
เกนิ อ้วนลงพุงซึ�งเสี�ยงต่อโรคไขมันพอกตับ กลุ่มบุคคล
ที�มีพฤตกิรรมเสี�ยง เช่น ผู้ที�ดื�มแอลกอฮอลห์รอืรบั
ประทานยาสมุนไพร ที�มีผลต่อการเกดิตับอักเสบเรื�อรงั
เป�นต้น รวมไปถึงผู้ที�รูต้ัวว่าตนเองป�วยเป�นโรคตับแข็ง
อยู่แล้ว ควรมาพบแพทยเ์พื�อตรวจคัดกรองโรคตับแข็ง
และมะเรง็ตับ



เนื�องจาก “โรคตบัแข็ง” ถอืไดว้า่เป�นสาเหตหุลัก
ที�ทาํใหเ้กดิโรคมะเรง็ตบั ดงันั�น หากผู้ป�วยที�รูต้วัวา่เป�นโรคตบัแข็ง

จําเป�นตอ้งมีการตรวจโรคมะเรง็ตบั 
นอกจากนี� หากผู้ป�วยที�เป�นโรคตบัแข็งและมะเรง็ตบั

หากไม่ไดร้บัการรกัษาอย่างทนัทว่งท ีโอกาสที�ตบัจะกลับมาเป�นปกตนัิ�น
มีน้อยมากและอาจเสียชีวติอย่างรวดเรว็
ตามระดบัความรุนแรงและระยะของโรค

“... รูเ้รว็ ป�องกนัเรว็ รกัษาเรว็ ...”
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