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ใบสมัครเพื่อเสนอบทความในงานการประชุม 
THAILAND QUALITY CONFERENCE & The 23rd Symposium on TQM-Best Practices in Thailand 

ประเภทการสมัคร [√ ] TQM-Best Practices  (ต้องจัดทำ Abstract, Presentation Slide, Full Paper (ถ้าม*ี)  
และการทดลองนำเสนอผลงาน) 

[  ] TQM-Progressive Learners (ต้องจัดทำ Abstract, Presentation Slide  
     และการทดลองนำเสนอผลงาน) 

ประเภทองค์กร [  ] หน่วยงานธุรกิจเอกชน  [  ] หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ        [  ] หน่วยงานด้านการศึกษา   
[  ] หน่วยงานราชการและองค์กรของรัฐ      [√] หน่วยงานทางด้านสาธารณสุข 

ชื่อเรื่องนำเสนอ ………………………………………………………..…………………………………………………………..……………………  
เป็น “วิธีปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างท่ีดีเยี่ยม” ของกระบวนการ ในหมวด (โปรดเลือก 1 หมวดเท่านั้น)  

[  ] 1. การนำองค์กร     [  ] 2. การวางแผนเชิงกลยุทธ์และการจัดการนโยบาย  
[  ] 3. การเอาใจใส่ลูกค้าและตลาด   [  ] 4. การวัด การวิเคราะห ์และ การจัดการความรู้  
[  ] 5. การเอาใจใส่ทรัพยากรบุคคล   [√] 6. การจัดการกระบวนการ  
[  ] 7. การประยุกต์ระบบมาตรฐานต่างๆเข้ากับการบริหารจัดการ  

ชื่อหน่วยงาน งานการพยาบาลผู้ป่วยออร์โธปิดิกส์ ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่  
                  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
ที่อยู่ 110 ถนนอินทวโรรส ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 
โทรศัพท์  053- 935792    โทรสาร 053-936305   เว็บไซต์ www.med.cmu.ac.th 
ชื่อผู้เขียน (ผู้นำเสนอ) นางสาวกัลยา   ชื่นใจ  ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ 
โทรศัพท ์053935704  โทรสาร    - 
มือถือ 0861815423  อีเมล kanlayac1@gmail.com หรือ kanlaya.c@cmu.ac.th 
สรุปจุดที่เป็น “วิธีปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างที่ดีเยี่ยม” (อย่างน้อย 1 ข้อ)  

1) เป็นรูปแบบบริการที่เฉพาะเจาะจงในกลุ่มผู้ป่วยอัมพาตไขสันหลังระดับคอแห่งแรกในประเทศไทย 
2) เป็นต้นแบบในการดูแลระบบหายใจในผู้ป่วยอัมพาตไขสันหลัง 
ประสิทธิผล (ต้องวัดค่าได้อย่างน้อย 1 ข้อ)  

1) อัตราผู้ป่วยที่เกิดภาวะหายใจล้มเหลวลดลง 
2) อัตราการหย่าเครื่องช่วยหายใจสำเร็จสูงทำให้ผู้ป่วยกลับบ้านโดยไม่ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ 
3) ผู้ป่วยทุกรายได้รับการดูแลทางเดินหายใจอย่างต่อเนื่องหลังจำหน่ายออกจากโรงพยาบาล 
4) ค่าใช้จ่ายยาในการใช้ปฏิชีวนะลดลง ระยะเวลาในการใช้เครื่องช่วยหายใจลดลง 

การอนุญาตให้มูลนิธิฯ จัดให้ผู้สนใจเข้าเยี่ยมชม “Best-Practices” ขององค์กรผู้สมัครนี้ได้    
  [√] อนุญาต   [  ] ไม่อนุญาต 
การอนุญาตให้มูลนิธิฯ บันทึกวีดีโอผลงานระหว่างที่นำเสนอในวันการจัดงานขององค์กรผู้สมัครนี้ได้ 
             [√] อนุญาต   [  ] ไม่อนุญาต 
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บทคัดย่อ 

 
ชื่อเรื่อง รูปแบบการดูแลระบบทางเดินหายใจในผู้ป่วยอัมพาตไขสันหลังระดับคอ 
 
ประวัติและความเป็นมาโดยย่อ 
 
          ภายหลังอุบัติเหตุไขสันหลังระดับคอ ปัญหาวิกฤติที่มีโอกาสเกิดการเสียชีวิตตามมาในผู้ป่วยกลุ่มนี้ คือปัญหา
อัมพาตของกล้ามเนื้อช่วยหายใจและกระบังลม หลังอุบัติเหตุ 1 ถึง 3 วันประสิทธิภาพการหายใจเข้าออก การไอขับ
เสมหะออกเองของผู้ป่วยลดลง การหมุนเวียนอากาศเข้าออกระหว่างปอดกับภายนอกจะลดลงตามลำดับ เกิดปัญหา
ปอดแฟบ มีการคั่งค้างของเสมหะในปอดมากขึ้น เสมหะอุดตันในปอด ผู้ป่วยจะทุกข์ทรมานจากการขาดอากาศหายใจ
และหยุดหายใจในที่สุด พยาธิสภาพอัมพาตของกล้ามเนื้อช่วยหายใจที่เกิดขึ้นจะคงอยู่ไปกับผู้ป่วยตลอดชีวิต ดังนั้นการ
ดูแลระบบทางเดินหายใจในผู้ป่วยกลุ่มนี้มีความสำคัญตั้งแต่แรกรับเข้ารักษาในโรงพยาบาล ในระยะเฉียบพลันจนถึง
ระยะฟ้ืนฟูสภาพ และต่อเนื่องไปถึงระยะหลังจำหน่ายออกจากโรงพยาบาล  
           การดูแลปัญหาระบบทางเดินหายใจในผู้ป่วยอัมพาตไขสันหลังระดับคอจึงจำเป็นต้องใช้ความรู้ความสามารถ
เฉพาะทางของ แพทย์ พยาบาล นักกายภาพบำบัด นักกิจกรรมบำบัด ตลอดจนผู้ดูแลซึ่งอาจเป็นคนในครอบครัวหรือ
ครอบครัวมอบหมายให้ดูแล ในระบบการดูแลเมื่อ 10 ปีที่ผ่านมาพบว่าอัตราการเกิดภาวะหายใจล้มเหลวในผู้ป่วยกลุ่มนี้
ยังสูง ผู้ป่วยหลายรายใช้เวลาในการคาท่อช่วยหายใจนานขณะอยู่โรงพยาบาล กลับมาใส่ท่อช่วยหายใจซ้ำขณะอยู่
ในช่วงฟ้ืนฟูสภาพ และกลับมารักษาในโรงพยาบาลด้วยภาวะปอดอักเสบติดเชื้อ ขาดการเชื่อมโยงต่อเนื่องของการดูแล 
 
วิสัยทัศน์ค่านิยมวัฒนธรรมพันธกิจนโยบาย 
           โรงเรียนแพทย์ในดวงใจเพ่ือยกระดับสุขภาพและสุขภาวะที่ยั่งยืนของมนุษยชาติ 
 
ขั้นตอนที่สำคัญวิธีปฏิบัติ 
           ปัญหากล้ามเนื้อช่วยหายใจและกระบังลมอ่อนแรงในผู้ป่วยอัมพาตไขสันหลังระดับคอ แบ่งเป็น 2 กลุ่ม 
ได้แก่ กลุ่มอัมพาตไขสันหลังระดับคอต่ำ เป็นกลุ่มที่มีโอกาสเกิดภาวะหายใจล้มเหลว แต่สามารถป้องกันได้ถ้าประเมิน
และจัดการได้ถูกต้องรวดเร็ว กลุ่มอัมพาตไขสันหลังระดับคอสูงเป็นกลุ่มที่มีโอกาสใส่ท่อช่วยหายใจสูงและใช้เครื่องช่วย
หายใจนาน และเป็นกลุ่มที่หย่าเครื่องช่วยหายใจยาก การพัฒนารูปแบบการดูแลระบบทางเดินหายใจในผู้ป่วยอัมพาต
ไขสันหลังระดับคอ จึงเป็นการพัฒนาปรับปรุงทั้งขั ้นตอน กระบวนการปฏิบัติ แนวทางปฏิบัติโดยใช้หลักฐานเชิง
ประจักษ์ ให้ครอบคลุมการดูแลผู้ป่วยทั้ง 2 กลุ่ม รวมทั้งต่อยอดเป็นงานวิจัย และเผยแพร่การใช้แก่บุคลากรทาง
การแพทย์และพยาบาลทั้งในประเทศและต่างประเทศ ตามลำดับ  
ขั้นตอนที่สำคัญ ประกอบด้วย 
1. กำหนดรูปแบบการดูแลระบบทางเดินหายใจในผู้ป่วยอัมพาตไขสันหลังระดับคอ  
2. สื่อสารรูปแบบการดูแลระบบทางเดินหายใจในผู้ป่วยอัมพาตไขสันหลังระดับคอแก่ทีมสหสาขาวิชาชีพ และ

มอบหมายให้พยาบาลเจ้าของไข้เป็นผู้รับผิดชอบกำกับติดตามการปฏิบัติใช้และประเมินผลการปฏิบัติ 
3. ประเมินผลการใช้รูปแบบการดูแลระบบทางเดินหายใจในผู้ป่วยอัมพาตไขสันหลังระดับคอ 
4. ต่อยอดและขยายผลการใช้รูปแบบการดูแลระบบทางเดินหายใจในผู้ป่วยอัมพาตไขสันหลังระดับคอ 
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             แผนผัง รูปแบบการดูแลระบบทางเดินหายใจในผู้ป่วยอัมพาตไขสันหลังระดับคอ 
 
ผลการดำเนินงานการพัฒนาการรูปแบบการดูแลระบบทางเดินหายใจในผู้ป่วยอัมพาตไขสันหลังระดับคอ มีดังนี้ 
 1.  อัตราการเกิดภาวะหายใจล้มเหลวในผู้ป่วยบาดเจ็บไขสันหลังระดับคอลดลงเป็น 0 % 
 2.  อัตราการหย่าเครื่องช่วยหายใจสำเร็จมากกว่า 80 % ทำให้ผู้ป่วยกลับบ้านโดยไม่ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ 
 3.  ผู้ป่วยทุกรายได้รับการดูแลทางเดินหายใจอย่างต่อเนื่องหลังจำหน่ายออกจากโรงพยาบาล 
 4.  ค่าใช้จ่ายยาในการใช้ปฏิชีวนะลดลง 3 เท่า จากปี 2554-2557 ค่าใช้จ่ายยาในการใช้ปฏิชีวนะรวม 242,949 บาท  
     ในปี 2558-2561 ลดลงเหลือ 64,248 บาท  
 5.  ระยะเวลาในการใช้เครื่องช่วยหายใจลดลงเฉลี่ย ปี 2550 – 2555 นาน 28 วัน ในปี 2556-2564 เฉลี่ยลดลง 
     เหลือ 12 วัน 

ระยะเฉียบพลัน ระยะฟื้นฟู ระยะก่อนจำหน่าย 
และดูแลต่อเนื่อง 

 ประเมินความเสี่ยงการ
เกิดหายใจล้มเหลว 

จัดการความเสี่ยงการ
เกิดหายใจล้มเหลว 

เตรียมความพร้อม 
ในการหย่าเครื่องช่วย

หายใจโดยการฝึกความ
แข็งแรงและทนทานของ

กล้ามเนื้อช่วยหายใจ 
 

หย่าเครื่องช่วยหายใจ 

ฝึกความแข็งแรงและ
ทนทานของกล้ามเนื้อ
ช่วยหายใจต่อเนื่อง 

สอนและฝึกทักษะญาติใน
การดูแลทางเดินหายใจ 

เตรียมความพร้อมด้าน
อุปกรณ์ในการดูแล

ทางเดินหายใจที่บ้าน 

การส่งต่อข้อมูลในระบบ 
THAI COC 

การติดตามเยี่ยมผู้ป่วย
เจาะคอที่บ้าน 

นวัตกรรม 
- แบบประเมินความเสี่ยงการเกิดหายใจล้มเหลว (RNAS) 
- แนวทางจัดการความเสี่ยงการเกิดหายใจล้มเหลว 
- โปรแกรมการหย่าเครื่องช่วยหายใจในผู้ป่วยอัมพาตไขสันหลังระดับคอ 
 
 

- R to R  
- งานวิจัย 
- นำเสนอผลงาน 
- ตีพิมพ์ 
- วิทยากร 
- แหล่งศึกษาดูงาน 

 

ทยากร 


