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บทคัดย่อ
ภาวะกลืนลาบากเป็ นภาวะแทรกซ้อนที่สาคัญที่พบในผูป้ ่ วยโรคหลอดเลือดสมอง ภาวะนี้ ทาให้
ผูป้ ่ วยโรคหลอดเลื อดสมองเสี่ ยงต่อการเกิ ดภาวะปอดอักเสบจากการสาลัก ส่ งผลให้ผปู้ ่ วยต้องเข้ารับ
การรักษาในโรงพยาบาลเป็ นเวลานานและอาจทาให้เสี ยชี วิตได้ ดังนั้นการจัดการอาการกลื นลาบากที่
มีประสิ ทธิ ภาพจึงเป็ นสิ่ งที่สาคัญ การศึกษาปฏิ บตั ิการนี้ มีวตั ถุ ประสงค์เพื่อศึกษาประสิ ทธิ ผลของการ
ใช้ แ นวปฏิ บ ัติ ท างคลิ นิ ก ส าหรั บ การจัด การอาการกลื น ล าบากในผู้ป่ วยโรคหลอดเลื อ ดสมอง
โรงพยาบาลเทพปั ญญา จังหวัดเชี ยงใหม่ ดาเนิ นการนาแนวปฏิบตั ิไปใช้ตามกรอบแนวคิดของสภาวิจยั
การแพทย์และสุ ขภาพแห่ งชาติ ประเทศออสเตรเลี ย (National Health and Medical Research Council,
1999) กลุ่ ม ตัวอย่างเป็ นผูป้ ่ วยโรคหลอดเลื อ ดสมองที่ ม ารั บ การรั ก ษา ณ โรงพยาบาลเทพปั ญ ญา
กลุ่มตัวอย่างแบ่งเป็ น 2 กลุ่ม คือกลุ่มที่ 1 เป็ นกลุ่มผูป้ ่ วยโรคหลอดเลื อดสมองจานวน 26 รายที่มารับ
การรั ก ษาก่ อนมี ก ารใช้แนวปฏิ บ ัติ ท างคลิ นิ กส าหรั บ การจัดการอาการกลื นล าบาก ระหว่างเดื อน
มิถุนายนถึงพฤศจิกายน 2556 ในจานวนนี้ มี 4 รายที่ มีอาการกลื นลาบาก และกลุ่มที่ 2 เป็ นกลุ่มผูป้ ่ วย
โรคหลอดเลือดสมองจานวน 38 รายที่มารับการรักษาขณะที่มาใช้แนวปฏิ บตั ิ ระหว่างเดื อนมกราคมถึ ง
เดื อ นมิ ถุ น ายน 2557 และในจ านวนนี้ มี 14 รายที่ มี อาการกลื น ล าบาก เครื่ องมื อที่ ใช้ ในการศึ ก ษา
ประกอบด้วย 1) แนวปฏิ บ ตั ิทางคลิ นิกส าหรับการจัดการอาการกลื นลาบากในผูป้ ่ วยโรคหลอดเลื อด
สมอง พัฒ นาโดยเอื้ อ งขวัญ สี ต๊ ะ สาร และคณะ (2553) และ 2) แบบคัด กรองอาการกลื น ล าบาก
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และ 3) แบบประเมินการเกิ ดปอดอักเสบจากการสาลัก เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ผ่านการตรวจสอบ
คุณภาพของเครื่ องมือก่อนนาไปใช้ วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยสถิติเชิงบรรยาย
ผลการศึกษาพบว่า ก่ อนมี การใช้แนวปฏิ บตั ิ ทางคลิ นิกสาหรั บการจัดการอาการกลื นลาบากใน
ผูป้ ่ วยโรคหลอดเลื อดสมอง พบอุบตั ิการณ์การเกิดปอดอักเสบจากการสาลัก 4.01 ครั้งต่อ 1,000 วันนอน
ผูป้ ่ วยโรคหลอดเลือดสมอง ส่ วนขณะมีการใช้แนวปฏิบตั ิทางคลินิกสาหรับการจัดการอาการกลืนลาบาก
ไม่พบอุบตั ิการณ์การเกิดปอดอักเสบจากการสาลัก
ผลการศึ ก ษาครั้ งนี้ แสดงให้ เห็ น ว่า การใช้แนวปฏิ บ ัติ ท างคลิ นิ ก ส าหรั บ การจัด การอาการ
กลืนลาบากในผูป้ ่ วยโรคหลอดเลือดสมองช่วยลดอุบตั ิการณ์การเกิดปอดอักเสบจากการสาลัก ดังนั้น
ควรมีการนาเสนอผลการศึกษานี้ ต่อผูบ้ ริ หารโรงพยาบาล เพื่อส่ งเสริ มให้มีการดูแลผูป้ ่ วยโรคหลอด
เลื อดสมองตามแนวปฏิ บตั ิทางคลิ นิกนี้ อันจะส่ งผลในการป้ องกันหรื อลดภาวะปอดอักเสบจากการ
สาลัก และเป็ นการเพิ่มคุณภาพการดูแลผูป้ ่ วยโรคหลอดเลือดสมองในหน่วยงานต่อไป
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ABSTRACT
Dysphagia is a significant complication in stroke patients. It causes stroke patients to be at risk
from aspiration pneumonia, which increases length of hospital stay and can be a cause of death.
Effectively managing dysphasia is vital. This operation study aimed to investigate the effectiveness of
implementing clinical practice guideline (CPG) for dysphagia management among stroke patients,
Theppanya Hospital, Chiang Mai province. The guideline implementation was based on the CPGs
implementation framework of the Australian National Health and Medical Research Council
(NHMRC, 1999). Subjects were stroke patients admitted at Theppanya Hospital, Chiang Mai province.
These patients were divided into two groups. Group 1 included twenty six stroke patients admitted to the
hospital before the CPG implementation, from June to November 2013. Four of these patients had
dysphagia. Group 2 were 38 stroke patients who were admitted to the hospital during CPG
implementation, from January to June 2014. Fourteen of these patients had dysphagia. The study
instruments consisted of, 1) the CPGs for dysphagia management among stroke patients developed by
Seetasan et al. (2010), 2) dysphagia screening instrument and 3) the aspiration pneumonia incidence
measurement. The psychometric property of the instruments was evaluated by experts. Data were
analyzed using descriptive statistics
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Results revealed that before CPG implementation, the aspiration pneumonia incidence was 4.01
per 1000 bed days of patients. During CPG implementation, there was no incidence of aspiration
pneumonia reported.
These findings suggest that the CPG for dysphagia management among stroke patients can
decrease the incidence of aspiration pneumonia. To improve stroke patients’ care, prevent incidence
of aspiration pneumonia and increase quality of care, this CPG is recommended for implementation
by the hospital administration.
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