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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 การวิเคราะหประสิทธิผลของความสําเร็จในการปรับแรงดันเครื่องอัดอากาศแรงดันบวกในขณะตรวจ
การนอนหลับในผูปวยภาวะหยุดหายใจขณะนอนหลับจากการอุดก้ัน  

เปน “วิธีปฏิบัติท่ีเปนแบบอยางที่ดีเยี่ยม” ของกระบวนการ ในหมวด (โปรดเลือก 1 หมวดเทานั้น)  
[  ] 1. การนําองคกร     [  ] 2. การวางแผนเชิงกลยุทธและการจัดการนโยบาย  
[  ] 3. การเอาใจใสลูกคาและตลาด   [  ] 4. การวัด การวิเคราะห และ การจัดการความรู  
[  ] 5. การเอาใจใสทรัพยากรบุคคล   [  ] 6. การจัดการกระบวนการ  
[  ] 7. การประยุกตระบบมาตรฐานตางๆเขากับการบริหารจัดการ  

ชื่อหนวยงาน  ศูนยพัฒนาสูความเปนเลิศดานการนอนหลับธรรมศาสตร (Sleep Center of Thammasat, SCENT) 
และงานตรวจวินิจฉัยทางการแพทย    โรงพยาบาลธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรต ิ
ที่อยู เลขที ่95 หมู 8 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120  
โทรศพัท 02-926-9999  โทรสาร  -   เว็บไซต  https://www.hospital.tu.ac.th 
ชื่อผูเขียน (ผูนําเสนอ) 1. นายอภิวัฒน ภูกองไชย       ตําแหนง นักวิทยาศาสตร 
        2. นางนันทนภัส สายบรสิุทธิ์      ตําแหนง นักวิทยาศาสตร 
        3. อ.นพ.ฉัตรกรินทร  เทพวิมลเพชรกุล    ตําแหนง อายุรแพทย สาขาอายุรศาสตรการนอนหลับ 
ชื่อผูประสานงาน นางสาวธนิตา ทิพยมาลี งานนโยบายและแผน โรงพยาบาลธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติ 
โทรศพัท 02-977-8498    อีเมล  tuh.tqmb@gmail.com 
 
สรุปจุดท่ีเปน “วิธีปฏบิัติที่เปนแบบอยางท่ีดีเยี่ยม” 

การนําหลักพัฒนาคุณภาพ 3P (Purpose-Process-Performance) มาใชในการวิเคราะหขอมูลการปฏิบัติงาน 
โดยมีเปาหมาย มีกระบวนการในการทํางาน มีการวัดผล และมีการจัดการความรูในหนวยงาน รวมกับการปฏิบัติตาม
แนวปฏิบัติสากล เพ่ือใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางมีมาตรฐานและมีคุณภาพ  
 
ประสิทธิผล 
 ผลความสําเร็จของการปรับแรงดันเครื่องอัดอากาศแรงดันบวกในหองตรวจการนอนหลับในปงบประมาณ 2564 
อยูที่รอยละ 93.46 ซึ่งมากกวาเปาหมายที่รอยละ 80 และเพ่ิมขึ้นจากจากปงบประมาณ 2563 อยูที่รอยละ 2.35 
 
การอนุญาตใหมูลนิธิฯ จัดใหผูสนใจเขาเยี่ยมชม “Best-Practices” ขององคกรผูสมัครนี้ได    
  [  ] อนุญาต   [  ] ไมอนุญาต 
การอนุญาตใหมูลนิธิฯ บันทึกวีดีโอผลงานระหวางที่นําเสนอในวันการจัดงานขององคกรผูสมัครนี้ได 
             [  ] อนุญาต   [  ] ไมอนุญาต 
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บทคัดยอ 
 
ชื่อเรื่อง : การวิเคราะหประสิทธิผลของความสําเร็จในการปรับแรงดันเครื่องอัดอากาศแรงดันบวกในขณะตรวจการนอน
หลับในผูปวยภาวะหยุดหายใจขณะนอนหลับจากการอุดก้ัน 
 
ประวัติและความเปนมาโดยยอ : 

โรงพยาบาลธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติเปนโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยระดับตติยภูมิชั้นสูง (Super Tertiary) 
ที่มีศักยภาพในการใหการรักษาโรคซับซอนและโรคอ่ืน ๆ ไดอยางครบวงจร และมีแผนมุงสูศูนยความเปนเลิศเฉพาะทาง 
(Center of Excellence) ในอนาคต ศูนยพัฒนาสูความเปนเลิศดานการนอนหลับธรรมศาสตร (Sleep Center of 
Thammasat, SCENT) ไดรับอนุมัติจัดตั้งโครงการในเดือนตุลาคม พ.ศ.2564 โดยมีแผนการใหบริการตรวจวินิจฉัย และ
รักษาโรคจากการนอนหลับอยางครบวงจรและมีความเปนเลิศ โดยเฉพาะอยางยิ่ง ในการตรวจและรักษาภาวะหยุด
หายใจขณะนอนหลับจากการอุดก้ัน (obstructive sleep apnea, OSA) 

ภาวะหยุดหายใจขณะนอนหลับจากการอุดก้ันเปนภาวะที่มีการอุดก้ันทางเดินหายใจสวนบน อาการของผูปวย 
OSA มักมีอาการนอนกรน สําลักขณะนอนหลับ งวงนอนมากผิดปกติในตอนกลางวัน(1) โดยการวินิจฉัยภาวะนี้จะอาศัย
ขอมูลจากประวัติ อาการและอาการแสดง ประกอบกับการตรวจการนอนหลับ (polysomnography, PSG) หรือ
เรียกวา sleep test ซึ่งเปนการตรวจที่เปนมาตรฐาน โดยสามารถแบงประเภทการตรวจเปน 3 ประเภทยอย(2, 3)  ไดแก  

1) Full night polysomnography การตรวจประเภทนี้เปนตรวจเพ่ือประเมินอาการของผูปวย เพ่ือใชในการ
วินิจฉัยโรค โดยไมมีการใสเครื่องอัดอากาศแรงดันบวก (continuous positive airway pressure, CPAP) เพ่ือปรับ
แรงดันที่ใชในการรักษา 

2) Full night with CPAP titration เปนการตรวจที่มีการใสเครื่อง CPAP และปรับแรงดันเพ่ือหาแรงดันใน
การรักษาตั้งแตเริ่มเก็บขอมูล มักจะเปนการตรวจครั้งที ่2 หลังจากผูปวยไดผานการตรวจวินิจฉัยมาแลวครั้งแรกและผล
พบวาผูปวยตองไดรับการรักษา 

3) Split night polysomnography การตรวจนี้จะแบงการตรวจเปน 2 ชวง โดยชวงแรกจะตรวจเพ่ือประเมิน
อาการของผูปวย และเมื่อพบวาผูปวยมีอาการตามเกณฑที่กําหนด จะมีการใส CPAP ในชวงครึ่งคืนหลัง และปรับหา
แรงดันที่ใชในการรักษา ซึ่งการตรวจในแบบนี้จะประหยัดกวา 2 แบบแรก เนื่องจากรวมการตรวจ 2 ครั้งไวในคนืเดียว 

การตรวจประเภทที่ 2 และ 3 จะมีการปรับแรงดันการรักษาในขณะตรวจการนอนหลับ ซึ่งผลแรงดันจากการ
ตรวจจะสามารถแปลผลออกไดเปน แรงดันที่เหมาะสม (optimal pressure) แรงดันท่ีดี (good pressure) แรงดันที่
พอยอมรับได (adequate pressure) และแรงดันที่ยอมรับไมได (unacceptable pressure)(4) เพื่อใหแพทยนําผล
ดังกลาวไปพิจารณาวางแผนการรักษา ซึ่งการรักษาดวยเครื่อง CPAP ถือเปนการรักษาท่ีมีประสิทธิภาพและเปน
มาตรฐานในการใชรักษาผูปวย OSA ที่มีความรุนแรงระดับปานกลางขึ้นไป หลักการทํางานของเครื่องคือการปลอย
แรงดันลมที่เหมาะสมเขาไปในระบบทางเดินหายใจผานหนากากเพ่ือไปเปดชองทางเดินหายใจใหกวางขึ้น สงผลใหไม
เกิดภาวะหยุดหายใจขณะหลับและทําใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

จากขอมูลขางตน ศูนยพัฒนาสูความเปนเลิศดานการนอนหลับธรรมศาสตรจึงมีความสนใจศึกษาวิเคราะห
ประสิทธิผลของความสําเร็จในการปรับแรงดันเครื่องอัดอากาศแรงดันบวกในขณะตรวจการนอนหลับ โดยการนําหลัก 
3P มาประยุกตใช เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานที่ด ีรวมถึงสงผลใหผูปวยไดแรงดันที่เหมาะสม มีประโยชน
ในการไดรับการรักษาที่รวดเร็ว ลดการตรวจซ้ํา และประหยัดคาใชจายในการเขารับการตรวจ 
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วิสัยทัศน คานิยม วัฒนธรรม พันธกิจ นโยบาย: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รายละเอียดเพิ่มเติมของวิธีปฏิบัติท่ีเปนแบบอยางท่ีดีเยี่ยมที่สอดคลองกับคาประสิทธิผล :  

จากหลักแนวคิดพัฒนาคุณภาพ 3P (Purpose-Process-Performance) ที่มีสวนในการขับเคลื่อนการพัฒนา
คุณภาพในองคกร หนวยงานจึงไดนํามาใชเพ่ือใหเกิดการปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ ดังนี ้

 
Purpose : หนวยงานใหบริการสําหรับผูที่ปญหาเรื่องการนอนหลับ ใหเขาถึงการตรวจวินิจฉัยความผิดปกติ

ขณะนอนหลับ เพ่ือสนับสนุนการวินิจฉัยและรกัษาโรค สงเสริมการมีคุณภาพชีวิตที่ดี ลดความเสี่ยง
ตอภาวะ แทรกซอนอ่ืน ๆ โดยมีเปาหมายของผลความสําเร็จของการปรับแรงดันเครื่องอัดอากาศ
แรงดันบวกในหองตรวจการนอนหลับ มากกวารอยละ 80 ซึ่งคาดหวังความสําเร็จของการปรับ
แรงดันเครื่องอัดอากาศแรงดันบวกที่เพ่ิมสูงขึ้นในทุก ๆ ป เพ่ือมุงสูผลลัพธที่เปนเลิศของศูนยการ
นอนหลับ 

 
Process : หนวยงานมีรายละเอียดกระบวนการปฏิบัติงานดังตอไปนี้  

1. ใหบริการตรวจวินิจฉัยความผิดปกติขณะนอนหลับและสกอรผลการตรวจตามมาตรฐานสากลโดย
ปฏิบัติตามคูมือและแนวปฏิบัติของสมาคมเวชศาสตรการนอนหลับของสหรัฐอเมริกา (American 
Academy of Sleep Medicine หรือ AASM)(6)  

2. ในผูปวยที่มีความจําเปนในการใชเครื่องแรงดันบวกเพื่อรักษา OSA จะมีการปรับแรงดันเครื่องอัด
อากาศแรงดันบวกตามแนวปฏิบัติสากลของ AASM(3, 4) เพ่ือใหมีความถูกตองและมีประสิทธิผล 

3. ภายหลังตรวจเสร็จแลว แพทยจะตรวจสอบการสกอรผลและแปลผล จะมีการสื่อสารสองทาง 
(Bi-directional communication) โดยแพทยผูแปลผลจะเขียนบันทึกขอเสนอแนะ (feedback) 
กลับไปยังบุคลากรทุกราย ทุกเคส พรอมท้ังอธิบายแนวทางการปฏิบัติที่ เหมาะสม ใน
ขณะเดียวกันจะมีการบันทึกปญหาขณะตรวจการนอนหลับ รวมถึงสาเหตุของการปรับแรงดัน
เครื่องอัดอากาศแรงดันบวกที่ไมประสบความสําเร็จจากบุคลากรท่ีตรวจการนอนหลับในคนืนั้น ๆ  
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4. เมื่ อพบกรณีศึกษา (case study) หรือกระบวนการที่น าสนใจจะมีการประชุมภายใน 
(conference) เพ่ือหารือและวิเคราะหกระบวนการในการปฏิบัติงาน  

5. มีการปรับปรุง (update) กระบวนการสําคัญตามแนวปฏิบัติของตางประเทศหรือจากสมาคมที่
เก่ียวของ เพื่อใหการปฏิบัติงานอยูในมาตรฐานตลอดเวลา 

โดยหนวยงานจะมีสมรรถนะสนับสนุนกระบวนการ ดังนี ้
1. บุคลากรที่มีความสามารถ (Competent staff) : หนวยงานไดสงบุคลากรไปอบรมและเขารวม

สอบการประเมินจากสมาคมโรคจากการหลับแหงประเทศไทย เพ่ือใหมีทักษะความรู ความ 
สามารถ และความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงาน โดยในปจจุบันหนวยงานมีบุคลากรที่เปน
เจาหนาที่ตรวจการนอนหลับระดับชํานาญการอยูรอยละ 67 และระดับพื้นฐานอยูรอยละ 20 

2. เครื่องมือที่ไดมาตรฐาน (Equipment) : มีการบํารุงรักษาและสอบเทียบเครื่องมือทุกปเพ่ือให
พรอมตอการใชงาน มีมาตรฐานและนาเชื่อถือ 

3. คูมือ (SOP/Guideline) : จัดทํา SOP เพ่ือเปนแนวปฏิบัติการตรวจ โดยอางอิงขอมูลทางวิชาการ
จากวารสารทั้งภายในและภายนอกประเทศ รวมถึงแนวทางปฏิบัติตามมาตรฐานสากล เพ่ือให
การปฏิบัติเปนไปดวยความถูกตอง 

4. จัดการอบรมและทบทวนความรูภายในหนวยงานอยางสม่ําเสมอผานโครงการ “Refreshing 
course for sleep technician” เพ่ือกระตุนใหมีการประเมินความถูกตองของการทํางาน 
โดยมุงหวังผลสัมฤทธิ์ที่เปนเลิศ 

5. มีการนํางานวิจัยมาประยุกตใช โดยนําผลสมการทํานายคาแรงดันลมบวกที่เหมาะสมมาวิเคราะห
กอนการปรับคาแรงดันจริงในหองตรวจ ซึ่งสมการนี้ไดวิเคราะหจากงานวิจัยของหนวยงานที่
ตีพิมพในวารสารระดับนานาชาติ(7) 

 
วิธีปฏิบัติในการวิเคราะหประสิทธิผล 
หนวยงานไดมีแนวปฏิบัติในการดําเนินการเก็บขอมูลและการวิเคราะหประสิทธิผล ดังนี ้
1) เก็บขอมูลการตรวจความผิดปกติขณะนอนหลับที่มีการใสเครื่องอัดอากาศแรงดันบวกเพ่ือปรับแรงดันที่ใช

ในการรักษา ประกอบไปดวยการตรวจประเภท Full night with CPAP titration และ Split night 
polysomnography 

2) เก็บขอมูลประสิทธิผลความสําเร็จของการปรับแรงดันเครื่องอัดอากาศแรงดันบวก ไดแก แรงดันท่ี
เหมาะสม (optimal pressure) แรงดันที่ดี (good pressure) แรงดันที่พอยอมรับได (adequate 
pressure) และแรงดันที่ยอมรับไมได (unacceptable pressure) 

3) นําผลการเก็บขอมูลมาวิเคราะหอัตราสัดสวนของความสําเร็จของการปรับแรงดันเครื่องอัดอากาศแรงดัน
บวก 

4) วิเคราะหปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จของการปรับแรงดันเครื่องอัดอากาศแรงดันบวก 
 
Performance : จากผลการวิเคราะหประสิทธิผลการปรับแรงดันเครื่องอัดอากาศแรงดันบวกในขณะตรวจ
การนอนหลับ พบวาในปงบประมาณ 2563 อัตราการปรับแรงดันสําเร็จ (optimal, good, and adequate 
pressure) อยูที่รอยละ 91.11 และปงบประมาณ 2564 มีอัตราการปรับแรงดันสําเร็จอยูรอยละ 93.46  ซึ่ง
เพ่ิมข้ึนจากปงบประมาณ 2563 อยูรอยละ 2.35 โดยผลทั้งสองปงบประมาณ มีอัตราการปรับแรงดันสําเร็จอยู
มากกวารอยละ 80 ซึ่งมีคามากกวาเปาหมายที่หนวยงานไดตั้งไว 
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นอกจากนั้น เมื่อแบงประเภทความสําเร็จของการปรับแรงดัน พบวาในปงบประมาณ 2563 มีอัตราสําเร็จของ
การปรับแรงดันประเภท optimal, good, และ adequate pressure อยูที่รอยละ 82.38, 5.48 และ 12.14 ตามลําดับ 
สวนในปงบประมาณ 2564 มีอัตราสําเร็จของการปรับแรงดันประเภท optimal, good, และ adequate pressure 
อยูที่รอยละ 80.36, 10.16, 9.48 ตามลําดับ ซึ่งจากผลทั้งสองปงบประมาณ มีผลเฉพาะประเภทแรงดันที่เหมาะสม 
(optimal pressure) อยูมากกวารอยละ 80 แสดงใหเห็นถึงประสิทธิภาพในการปรับแรงดันที่ดี อยางไรก็ตาม เมื่อดู
แนวโนมเปรียบเทียบพบวาแรงดันที่เหมาะสม (optimal pressure) จะมีสัดสวนลดลงกวาปงบประมาณกอน แตมีการ
เพ่ิมขึ้นของแรงดันที่ดี (good pressure)  ซึ่งตองมีการติดตามและประเมินผลตอไป 
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แผนผัง Process และ Performance 

 
 
สําหรับในกลุม ท่ีปรับแรงดันไมสําเร็จหรือปรับไดแรงดันที่ ยอมรับไม ได  (unacceptable pressure) 

เมื่อวิเคราะหสาเหตุแลวเกิดไดจากหลายปจจัย ทั้งปจจัยที่ควบคุมได เชน การปรับแรงดันที่ชาหรือเร็วเกินไป 
ปรับแรงดันไมตรงตามเกณฑ และปจจัยที่ควบคุมไมได เชน ผูปวยตื่นนอนเร็วเกินไป, ใสเครื่อง CPAP แลวนอนไมหลับ, 
การหลับที่ไมเขาระยะหลับฝน (Rapid Eye Movement Sleep หรือ REM Sleep) ซึ่งเปนหนึ่งเกณฑสําคัญในการแบง
ประเภทความสําเร็จในการปรับแรงดัน รวมไปถึงกลุมผูปวยที่มีความรุนแรงมากที่จําเปนตองปรับหาแรงดันโดยใชเครื่อง
อัดอากาศแรงดันบวกชนิดสองระดับ (Bi-level positive airway pressure, BPAP) เปนตน โดยในสวนปจจัยที่ควบคุม
ไมไดนั้น อาจจะเปนขอจํากัดหนึ่ง (limitation) ที่สงผลตอความสําเร็จในการปรับแรงดัน ซึ่งถือวาเปนโอกาสในการ
พัฒนาตอไป  
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