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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 การพัฒนาแนวทางปฏิบัติ Early Mobilization ในผูปวยเด็กวิกฤต (Care map of early 
mobilization for critically ill children at Thammasat University Hospital)  

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  งานการพยาบาลผูปวยวิกฤตกุมารเวชกรรม    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) อาจารยนายแพทยชนะภัย ไชยกุลศิลป  ตําแหนง อาจารยแพทย (เฉพาะทาง)  
ชื่อผูประสานงาน นางสาวธนิตา ทิพยมาลี งานนโยบายและแผน โรงพยาบาลธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติ 
โทรศพัท 02-977-8498    อีเมล  tuh.tqmb@gmail.com 
 
สรุปจุดท่ีเปน “วิธีปฏบิัติที่เปนแบบอยางท่ีดีเยี่ยม” 

1) การทํางานรวมกันเปนทีมสหสาขาวิชาชีพและเนนผูปวยเปนศนูยกลาง 
2) การพัฒนาแนวทางปฏิบัติโดยใชหลักฐานเชิงประจักษเปน Process Innovation โดยทีมสหสาขาวิชาชีพ  
3) เริ่มจากการสรางแนวทางปฏิบัติใหมสูการปฏิบัติที่เปนงานประจําที่ยั่งยืน (Routine nursing care) 
4) สามารถลดอัตราการออนแรงตามหลังภาวะวิกฤตในเด็กได  
 
ประสิทธิผล  
1) อัตราการเกิดภาวะออนแรงตามหลังภาวะวิกฤต (Post intensive care weakness) ในผูปวยเด็กวิกฤตที่ทํา Early 

Mobilization (EM) ลดลง  
ผลลัพธ Pre-EM (ม.ค.-มิ.ย.63) = 61.5%, Post-EM (ก.ค.-ธ.ค.63) = 25% และป 64 (ม.ค.-พ.ย.64) = 28.1% 
 
2) รอยละผูปวยเด็กวิกฤตที่ทํา EM ฟนตัวสูสภาพเดิมภายใน 1 เดือน  
ผลลัพธ ป 63 (ก.ค.-ธ.ค.63) = 86.96% และป 64 (ม.ค.-พ.ย.64) = 82.5% 
 
การอนุญาตใหมูลนิธิฯ จัดใหผูสนใจเขาเยี่ยมชม “Best-Practices” ขององคกรผูสมัครนี้ได    
  [  ] อนุญาต   [  ] ไมอนุญาต 
การอนุญาตใหมูลนิธิฯ บันทึกวีดีโอผลงานระหวางที่นําเสนอในวันการจัดงานขององคกรผูสมัครนี้ได 
             [  ] อนุญาต   [  ] ไมอนุญาต  
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บทคัดยอ 
 
ชื่อเรื่อง : การพัฒนาแนวทางปฏิบัติ Early Mobilization ในผูปวยเด็กวิกฤต (Care map of early mobilization for 
critically ill children at Thammasat University Hospital) 
 
ประวัติและความเปนมาโดยยอ : 

ผูปวยเด็กภาวะวิกฤตสวนใหญมีภาวะเจ็บปวยที่คุกคามถึงชีวิต และมีอาการไมคงที่ ใสทอชวยหายใจ ตองนอน
รักษาใน PICU นาน ไดรับยานอนหลบักลุมยากดประสาท/ยาหยอนกลามเนื้อ ทําใหถูกจํากัดการเคลื่อนไหว เปนปจจัย
สําคัญท่ีทําใหผูปวยเกิด Muscle weakness และฝอลีบ เกิดความพิการ และเสียชีวิต (Mohamed et al., 2016) มี
การศกึษาผลเสียจากการขาดการเคลื่อนไหว พบวาผูปวยที่นอนนาน กําลังกลามเนื้อลดลงประมาณรอยละ 1.0-1.5 ตอ
วัน (รัตนา รัตนาธาร., 2553) สอดคลองกับการศึกษาในผูปวยเด็กวิกฤตที่มี ระยะวันนอนเฉลี่ย ≥72 ชั่วโมงนั้น มีความ
เสี่ยงตอการเกิด muscle atrophy และ physical impairment สงผลตอคุณภาพชีวิตของเด็กในอนาคต (Kudchadkar 
et al., 2020) ผูปวยเด็กภาวะวิกฤตที่นอนนานไดรับการเริ่มตนฟนฟูสมรรถภาพรางกายโดยเร็ว (Early Mobilization) 
สามารถปองกันหรือลดการเกิดภาวะพิการ physical morbidity หรือภาวะ severe disability ได (Als et al., 2015) 
รวมท้ังชวยลดระยะวันนอนเฉลี่ยใน PICU ระยะวันนอนเฉลี่ยในโรงพยาบาล ลดการกลับเขารักษาในโรงพยาบาลซ้ํา 
และการเสียชีวิต (Mohamed et al., 2016)  

กอนเริ่มโครงการ การทํากายภาพบําบัดในผูปวยเด็กวิกฤตท่ี PICU นั้น จะเริ่มทําหลังจากเกิดปญหา Muscle 
weakness หรือขอยึดติดแลว หรือจนกระทั่งผูปวยเด็กวิกฤตอาการคงที ่ในชวงเดือน ม.ค.-มิ.ย 63 พบปญหาอัตราการ
เกิดกลามเนื้อออนแรง ในเด็กท่ีนอน PICU >72 ชั่วโมงสูงถึงรอยละ 61.5 นอกจากนี้ยังพบปญหาในการทํา EM คือ  
1) ทีมยังไมมีแนวทางการทํา EM ที่เปนระบบ และ 2) ทีมนักกายภาพบําบัดมีขอจํากัด คือ ใหการดูแลไดในชวงเวลาทํา
การ ซึ่งตามมาตรฐานการทํา EM ควรทําทุก 8-12 ชั่วโมง (Wieczorek et al., 2016; Choong et al., 2018) ตาม
สภาวะของผูปวย การที่ผูปวยเด็กวิกฤตจะไดรับการทํา EM เร็วที่สุด ผูดูแลที่อยูใกลชิดกับผูปวยตลอด 24 ชั่วโมง คือ 
พยาบาล ดังนั้นทีมสหสาขาวิชาชีพจึงจัดทําแนวทางปฏิบัติ EM ในผูปวยเด็กวิกฤต และพัฒนาศักยภาพทีมในการทํา 
EM ผูปวยเด็กวิกฤต 
 
วิสัยทัศน คานิยม วัฒนธรรม พันธกิจ นโยบาย: 
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เปาหมาย (Purpose) 

 ลดอัตราการเกิดภาวะออนแรงตามหลังภาวะวิกฤต (Post intensive care weakness) ในผูปวยเด็กวิกฤตที่ทํา 
Early Mobilization (EM)  
กิจกรรมการพัฒนา (Process) 

- คนหาปญหาและรวบรวมสถิติผูปวยเด็กที่พนภาวะวิกฤต (post PICU) ระหวางเดือนม.ค.-มิ.ย.63 
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- ทบทวนวรรณกรรมและจัดทําแนวทางปฏิบัติ EM ในผูปวยเด็กวิกฤต โดยทีมสหสาขาวิชาชีพ 

(แพทย พยาบาล และนักกายภาพบําบัด) ในเดือนม.ค.-ม.ิย. 63 

- พัฒนาสมรรถนะการทํา EM แกทีมพยาบาล และสื่อสารแนวทางปฏิบัติแกทีมผูเก่ียวของ 

- เริ่มนําแนวทางปฏิบัต ิEM ใชในหอผูปวย PICU เดือนก.ค.63  

- ประเมินผลการใชและปรับปรุงแนวทางปฏิบัติอยางตอเนื่อง 

 

การประเมินผลการเปลี่ยนแปลง (Performance) 

- ป 63 (เดือนก.ค.-ธ.ค.63) และป 64 มีจํานวนผูปวยท่ีไดรับการทํา EM 25 คน และ 36 คน ตามลําดับ 

หมายเหต ุ 
* รอยละผูปวยเด็กวิกฤตเกิด Muscular weakness < 30% (benchmark การศึกษาของ Als และคณะ  (2015) 

พบผูปวยเด็กนอนนานเกิดภาวะ physical morbidity 38%) 

- ในป 64 ทําวิจัย เรื่อง Nurse-Driven Early Rehabilitation Protocol for Critically Ill Children ไดรับ
การตีพิมพใน Journal of Japan Pediatric Society ของ Pediatrics International 
 
บทเรียนท่ีไดรับ 

- เรียนรูการทํางานเปนทีมและปรับปรุงแกไขปญหาอยางตอเนื่อง มีการปรับเกณฑคัดกรอง การทํา EM เพ่ือให
ผูปวยเด็กวิกฤตทุกรายไดรับโอกาสเพ่ิมขึ้น และงายตอการปฏิบัติ มีการทบทวนการปฏิบัติตามตามแนวทาง และให
ขอมูลสะทอนกลับแกทีม ปจจุบันการทํา EM ในผูปวยเด็กวิกฤตเปนการดูแลที่เปนงานประจํา 
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- ทีมผูดูแลรูสึกภูมิใจในผลลัพธจากการดูแลที่ดีขึ้น พบผูปวยเด็ก post PICU เกิด muscular weakness ลดลง 
มีผูปวยกลับมาเยี่ยมทีมผูดูแล และญาติสงคลิป VDO ผูปวยจากเดิมที่มีกลามเนื้อออนแรง แตปจจุบันไปโรงเรียนและ
กลับมาใชชีวิตประจําวันไดตามปกต ิ


