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บทคัดย่อ 
 

 ภาวะกลืนล าบากเป็นภาวะแทรกซ้อนท่ีส าคญัท่ีพบในผูป่้วยโรคหลอดเลือดสมอง ภาวะน้ีท าให้
ผูป่้วยโรคหลอดเลือดสมองเส่ียงต่อการเกิดภาวะปอดอกัเสบจากการส าลกั ส่งผลให้ผูป่้วยตอ้งเขา้รับ
การรักษาในโรงพยาบาลเป็นเวลานานและอาจท าให้เสียชีวิตได ้ดงันั้นการจดัการอาการกลืนล าบากท่ี  
มีประสิทธิภาพจึงเป็นส่ิงท่ีส าคญั การศึกษาปฏิบติัการน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิผลของการ
ใช้แนวปฏิบัติทางคลินิกส าหรับการจัดการอาการกลืนล าบากในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
โรงพยาบาลเทพปัญญา จงัหวดัเชียงใหม่ ด าเนินการน าแนวปฏิบติัไปใชต้ามกรอบแนวคิดของสภาวิจยั
การแพทยแ์ละสุขภาพแห่งชาติประเทศออสเตรเลีย (National Health and Medical Research Council, 
1999) กลุ่มตัวอย่างเป็นผูป่้วยโรคหลอดเลือดสมองท่ีมารับการรักษา ณ โรงพยาบาลเทพปัญญา        
กลุ่มตวัอย่างแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือกลุ่มท่ี 1 เป็นกลุ่มผูป่้วยโรคหลอดเลือดสมองจ านวน 26 รายท่ีมารับ
การรักษาก่อนมีการใช้แนวปฏิบัติทางคลินิกส าหรับการจัดการอาการกลืนล าบาก ระหว่างเดือน
มิถุนายนถึงพฤศจิกายน 2556 ในจ านวนน้ีมี 4 รายท่ีมีอาการกลืนล าบาก และกลุ่มท่ี 2 เป็นกลุ่มผูป่้วย
โรคหลอดเลือดสมองจ านวน 38 รายท่ีมารับการรักษาขณะท่ีมาใช้แนวปฏิบติั ระหว่างเดือนมกราคมถึง
เดือนมิถุนายน 2557 และในจ านวนน้ีมี 14 รายท่ีมีอาการกลืนล าบาก เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษา 
ประกอบด้วย 1) แนวปฏิบติัทางคลินิกส าหรับการจดัการอาการกลืนล าบากในผูป่้วยโรคหลอดเลือด
สมอง พัฒนาโดยเอ้ืองขวญั สีต๊ะสาร และคณะ (2553) และ 2) แบบคัดกรองอาการกลืนล าบาก 
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และ 3) แบบประเมินการเกิดปอดอกัเสบจากการส าลกั เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัผ่านการตรวจสอบ
คุณภาพของเคร่ืองมือก่อนน าไปใช ้วเิคราะห์ขอ้มูลโดยสถิติเชิงบรรยาย 

 ผลการศึกษาพบว่า ก่อนมีการใช้แนวปฏิบติัทางคลินิกส าหรับการจดัการอาการกลืนล าบากใน
ผูป่้วยโรคหลอดเลือดสมอง พบอุบติัการณ์การเกิดปอดอกัเสบจากการส าลกั 4.01 คร้ังต่อ 1,000 วนันอน 
ผูป่้วยโรคหลอดเลือดสมอง ส่วนขณะมีการใชแ้นวปฏิบติัทางคลินิกส าหรับการจดัการอาการกลืนล าบาก
ไม่พบอุบติัการณ์การเกิดปอดอกัเสบจากการส าลกั 

 ผลการศึกษาคร้ังน้ีแสดงให้เห็นว่าการใช้แนวปฏิบัติทางคลินิกส าหรับการจดัการอาการ           
กลืนล าบากในผูป่้วยโรคหลอดเลือดสมองช่วยลดอุบติัการณ์การเกิดปอดอกัเสบจากการส าลกั ดงันั้น
ควรมีการน าเสนอผลการศึกษาน้ีต่อผูบ้ริหารโรงพยาบาล เพื่อส่งเสริมให้มีการดูแลผูป่้วยโรคหลอด
เลือดสมองตามแนวปฏิบติัทางคลินิกน้ี อนัจะส่งผลในการป้องกนัหรือลดภาวะปอดอกัเสบจากการ
ส าลกั และเป็นการเพิ่มคุณภาพการดูแลผูป่้วยโรคหลอดเลือดสมองในหน่วยงานต่อไป 
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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. 
 

 

 


