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ABSTRACT

Dysphagia Screening Test in Stroke Patients: Agreement
(Reliability) of Evaluation Results Observed by a
Registered Nurse
Ya-in S, Pusiripinyo E, Wattanapan P. 
Department of Rehabilitation medicine, Faculty of 
Medicine, Khon Kaen University  
Objectives:  To determine intrarater rel iabil i ty of 
registered nurse for dysphagia screening test in stroke 
patients 
Study design:  Cross-sectional descriptive study 
Setting:  Rehabilitation ward, Srinagarind hospital 
Subjects:  Thirty nine stroke patients who admitted at 
rehabilitation ward 
Method:  Registered nurse assessed stroke patients by 
observation of video recording of 39 stroke patients 
using dysphagia screening test which consist of 10 
items; 1) level of consciousness, 2) unable to follow 
command, 3) impaired sitting balance, 4) poor lip 
control, 5) abnormal tongue movement, 6) decrease/ 
loss of gag reflex, 7) weak cough, 8) dysphonia, 9) 
dysarthria, and 10) delayed swallowing reflex. The 
assessment was done twice (4 weeks apart). Intrarater 
reliability was analyzed using Cohen’s kappa. 
Results:  There were 21 males (53.8%) and 18 females 
(46.2%) with an average age of 63.23 (SD 12.99) years 
old, 32 ischemic stroke (82.1%) and 7 hemorrhagic 
stroke (17.9%). The intrarater reliability (kappa) for item 
1-10 were 1.000, 1.000, 1.000, 0.660, 0.464, 0.633, 
0.783, 0.526, 0.637 and 0.322 respectively. 
Conclusion:  Intrarater reliability of registered nurse for 
dysphagia screening test in stroke patients had fair to 
very good reliability varying in each items.  
Keywords:  dysphagia, stroke, intrarater reliability 
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บทคัดยอ 
วัตถุประสงค:  เพื่อศึกษาความสอดคลองของการประเมิน 
ภาวะกลืนลำบากสำหรับผูปวยโรคหลอดเลือดสมองโดย 
พยาบาลประจำหอผูปวยเวชศาสตรฟนฟู 
รูปแบบการวิจัย:  การศึกษาเชิงพรรณนาแบบตัดขวาง 
สถานที่ทำการวิจัย:  หอผูปวยเวชศาสตรฟนฟู โรงพยาบาล 
ศรีนครินทร 
กลุมประชากร:  พยาบาลประจำหอผูปวยเวชศาสตรฟนฟู 
จำนวน 1 คน 
วิธีการศึกษา:  พยาบาล 1 คน ประเมินผูปวยจากภาพบันทึก 
วีดีทัศนผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง จำนวน 39 คน โดยใชแบบ 
ประเมินความเสี่ยงตอการสำลัก ซึ่งประกอบดวย 10 หัวขอ 
ดังนี้ 1) ระดับการมีสติ 2) การไมสามารถปฏิบัติตามคำสั่งได 
3) การไมสามารถทรงตัวในทาศีรษะตรงได 4) เคลื่อนไหวริม 
ฝปากลำบากหรือมีน้ำลายไหล 5) เคลื่อนไหวลิ้นลำบาก 6) 
ปฏิกิริยาการขยอนลดลงหรือหายไป 7) เสียงไอคอย 8) เสียง 
แหบหรือออกเสียงลำบาก 9) พูดไมชัด และ10) ปฏิกิริยาการ 
กลืนน้ำลายชาลง ประเมิน 2 ครั้ง หางกัน 4 สัปดาห จากนั้นนำ
ขอมูลที่ไดวิเคราะหหา intrarater reliability โดยใช Cohen’s 
kappa 
ผลการศึกษา:  ผูปวยเปนเพศชาย 21 คน (รอยละ 53.8) เพศ
หญิง 18 คน (รอยละ 46.2) มีอายุเฉลี่ย 62.23 ป (สวนเบี่ยง 
เบนมาตรฐาน 12.99) โดยเปนโรคหลอดเลือดสมองตีบ 32 คน 
(รอยละ82.1) โรคหลอดเลือดสมองแตก 7 คน (รอยละ17.9) มี 
ความสอดคลองของการประเมินภาวะกลืนลำบาก (intrarater 
reliability) แสดงผลเปนคา kappa เรียงตามลำดับ (1-10) 
ดังนี้ 1.000, 1.000, 1.000, 0.660, 0.464, 0.633, 0.783, 
0.526, 0.637 และ 0.322 
สรุป:  ความสอดคลองของการประเมินภาวะกลืนลำบากสำหรับ 
ผูปวยโรคหลอดเลือดสมองที่ประเมินโดยพยาบาล อยูในระดับ 
ตั้งแตปานกลางจนถึงระดับดี 
คำสำคัญ:  ภาวะกลืนลำบาก, โรคหลอดเลือดสมอง, ความนา 
เชื่อถือภายในผูประเมิน 
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บทนำ 
 โรคหลอดเลือดสมองเปนโรคที่สำคัญและพบมากที่สุดของ 
โรคทางระบบประสาท ทำใหผูปวยมีอัตราการตายและความ 
พิการสูง จากผลงานวิจัยของมูลนิธิสาธารณสุขแหงชาติ (มสช) 
และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว) พบวาอัตราการ 
เกิดโรคหลอดเลือดสมองในประชากรไทยเพิ่มขึ้นเปน 77.4 ราย 
ตอประชากร 100,000 ราย (1 ) เปนสาเหตุการเสียชีวิตใน 
ประชากรไทยเปนอันดับที่ 3 และเปนโรคที่พบบอยรองจากโรค 
หัวใจและโรคมะเร็ง โดยปจจุบันพบโรคหลอดเลือดสมองไดใน 
ผูที่มีอายุนอยลง ซึ่งพบไดตั้งแตอายุ 30 ป ขึ้นไป นอกจากนี้ ยัง 
มีงานศึกษาวิจัยในประชากรผูสูงอายุ (เกิน 60 ป) ในสี่ภาคทั่ว 
ประเทศไทย พบวามีอัตราความชุกโรคหลอดเลือดสมองเทากับ 
1,120 คน ตอประชากร 100,000 คน(2) 
 ภาวะกลืนลำบาก (dysphagia) เปนภาวะที่พบรวมกับโรค 
หลอดเลือดสมองไดมากถึงรอยละ 37-78(3-9) โดยทั้งนี้ขึ้นกับวิธี 
การประเมินและระยะเวลาที่ไดรับการประเมิน ซึ่งภาวะกลืน 
ลำบากนี้มีผลกระทบตอจำนวนวันนอนโรงพยาบาล (increase 
hospital length of stay) ภาวะขาดน้ำ (dehydration) ภาวะ 

ทุโภชนาการ (malnutrition) ภาวะสำลัก (aspiration) และภาวะ 
ปอดอักเสบจากการสำลัก (aspiration pneumonia)(3,6-8) จาก 

การศึกษาของ Martino และคณะ(8) พบวาผูปวยโรคหลอดเลือด 
สมองที่มีภาวะกลืนลำบาก เสี่ยงตอการเกิดภาวะปอดอักเสบ 
จากการสำลักไดถึง 3 เทาของผูปวยที่ไมมีภาวะกลืนลำบาก ซึ่ง 
ภาวะปอดอักเสบจากการสำลักนี้ในเพิ่มความเสี่ยงตอการเสีย 
ชีวิตเปน 5.4 เทาของผูปวยโรคหลอดเลือดสมองที่ไมมีภาวะ 

ปอดอักเสบ ดังนั้น การวินิจฉัยภาวะกลืนลำบากใหไดตั้งแตแรก 
จึงมีความสำคัญสำหรับการดูแลผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง 
 ในตางประเทศมีการศึกษาการใชเครื่องมือสำหรับประเมิน 
ภาวะกลืนลำบากในผูปวยโรคหลอดเลือดสมองหลายรูปแบบ 
ไมวาจะเปนการใชแบบประเมินโดยดูจากอาการทางคลินิก 
การใชเครื่องมือตรวจสองกลองประเมินการกลืน (Fiberoptic 
Endoscopic Examination of Swallowing: FEES) และตรวจ 

ทางรังสีเพื่อดูการทำงานของอวัยวะขณะกลืน (Videofluoro- 
scopic study: VFSS)(7,9,10-12) รวมทั้งมีการศึกษาถึงการรับรู 
ภาวะกลืนลำบากของผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง(13) พบวาผูปวย 

สวนใหญมีการรับรูถึงภาวะกลืนลำบากของตนเองในระดับต่ำ 
จากการศึกษาทั้งหมด ยังไมมีแนวทางการประเมินผูปวยที่เปน 
มาตรฐาน แตเนื่องจากการตรวจโดยวิธีสองกลองและการตรวจ 

ทางรังสีทำไดยากในผูปวยทุกรายที่เปนโรคหลอดเลือดสมอง 
ดังนั้นในปจจุบันจึงเนนเรื่องการใชประเมินภาวะกลืนลำบาก 
โดยใชแบบประเมินอาการทางคลินิกเปนหลัก จากการศึกษา 
ของ Hinchey และคณะ(6) พบวาการใชแบบประเมินภาวะกลืน 
ลำบากในการประเมินผูปวยโรคหลอดเลือดสมองทุกรายที่ได 

รับการรักษาเปนผูปวยใน สามารถลดโอกาสเกิดโรคปอด 
อักเสบไดถึง 3 เทา 
 เนื่องจากผูเชี่ยวชาญดานการพูดมีจำนวนนอย ดังนั้นผูปวย 
โรคหลอดเลือดสมองจึงตองใชระยะเวลานานจึงไดรับการ 
ประเมินภาวะกลืนลำบาก ซึ่งสงผลใหการฝกกลืนชาลง ถา 
เวลารอยิ่งนานขึ้น ผูปวยยิ่งเพิ่มความเสี่ยงตอการเกิดภาวะ 
แทรกซอน เชน ภาวะขาดน้ำ ภาวะขาดสารอาหาร ดั้งนั้นจึงมี 
การพัฒนาแบบประเมินการกลืนสำหรับพยาบาล(14) โดยการ 

ใหพยาบาลที่ไดรับการฝกการใชแบบประเมินภาวะกลืนลำบาก 
ทำหนาที่ประเมินผูปวยเบื้องตนชวยลดระยะเวลาการรอ และ 
ลดภาวะแทรกซอนดังกลาว(15) อีกทั้งยังมีการศึกษาถึงความ 
ถูกตองในการใชแบบประเมินภาวะกลืนลำบากเปรียบเทียบ 
ระหวางพยาบาลที่ไดรับการฝกประเมิน และผูเชี่ยวชาญดาน 
การพูด (speech therapist) Weinhardt และคณะ(16) พบวา 
ความถูกตองแมนยำในการใชแบบประเมินโดยพยาบาลที่ไดรับ 
การฝกประเมินเทียบกับผูเชี่ยวชาญดานการพูด สูงถึงรอยละ 94 
 ในประเทศไทย ยังไมมีการศึกษาถึงอุบัติการณของภาวะ 

กลืนลำบากในผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง อีกทั้งในโรงพยาบาล 
ศรีนครินทรยังไมมีการนำแบบประเมินเบื้องตนสำหรับภาวะ 
กลืนลำบากมาใชในผูปวยโรคหลอดเลือดสมองที่เขารับการ 
รักษาเปนผูปวยในอยางเปนรูปธรรม การประเมินภาวะกลืน 

ลำบากสำหรับผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง สวนใหญจะประเมิน 

อยางหยาบโดยแพทย แลวสงตอใหผูเชี่ยวชาญ คือ นักกิจกรรม 
บำบัด ประเมินโดยละเอียดอีกครั้ง ทั้งนี้การประเมินโดยแพทย 
นั้นไมไดทำในผูปวยโรคหลอดเลือดสมองทุกรายที่เขารับการ 
รักษาเปนผูปวยใน ทำใหผูปวยบางรายที่มีภาวะกลืนลำบากใน 
ระดับนอย ๆ หรือในระยะเฉียบพลันที่ไมไดรับการประเมิน มี 
โอกาสเกิดภาวะแทรกซอนจากภาวะกลืนสำลักและปอด 
อักเสบได 
 ดั้งนั้น ทีมผูวิจัยและหอผูปวยเวชศาสตรฟนฟู โรงพยาบาล 
ศรีนครินทร คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน จึงได 

ทดลองนำแนวทางการประเมินภาวะกลืนลำบากมาใชในผูปวย 

โรคหลอดเลือดสมองที่เขารับการรักษาที่หอผูปวยเวชศาสตร 
ฟนฟู กำหนดใหผูประเมินเบื้องตน คือ พยาบาลประจำหอผูปวย 

เนื่องจากขอจำกัดดานจำนวนและภาระงานของแพทยและ 
นักกิจกรรมบำบัด โดยแบบประเมินไดพัฒนามาจากการศึกษา 
ของ เตือนใจ อัฐวงศ และคณะ(17) ที่ศึกษาที่ภาควิชาเวชศาสตร 

ฟนฟูคณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ไดประเมิน 
ความนาเชื่อถือของแบบประเมิน โดยดู inter-rater reliability 
ในนักกิจกรรมบำบัด (occupational therapist) พบวาความ 
นาเชื่อถืออยูในระดับดี และมีคา intraclass correlation 
coefficient (ICC) ที่คอนขางสูง (มีคาอยูระหวาง 0.93-0.98) 

ซึ่งบงชี้ถึงความสอดคลองกันของขอมูลในแบบคัดกรองภาวะ 
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กลืนลำบาก 

 เตือนใจ อัฐวงศ และคณะ(17) ศึกษาความนาเชื่อถือของแบบ 
ประเมินภาวะกลืนลำบากสำหรับผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง 
ในนักอาชีวบำบัดเทานั้น แตทีมผูวิจัยและหอผูปวยเวชศาสตร 

ฟนฟู โรงพยาบาลศรีนครินทร คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัย 
ขอนแกน ตองการศึกษาการนำแบบประเมินภาวะกลืนลำบาก 
ในผูปวยโรคหลอดเลือดสมองไปใชโดยพยาบาลเปนผูประเมิน 
จึงทำใหเกิดงานวิจัยฉบับนี้ขึ้น เพื่อศึกษาความสอดคลองของ 
การประเมินภาวะกลืนลำบากสำหรับผูปวยโรคหลอดเลือด 
สมองโดยพยาบาลเปนผูประเมิน ทั้งนี้ เพื่อนำผลงานวิจัย 
ดังกลาวไปใชในการพัฒนาระบบการดูแลผูปวยโรคหลอด 
เลือดสมอง  โรงพยาบาลศรีนครินทร คณะแพทยศาสตร 
มหาวิทยาลัยขอนแกน สงผลใหเกิดการพัฒนาคุณภาพการ 
ดูแลผูปวยโรคหลอดเลือดสมองอยางเปนองครวม 
 

วิธีการศึกษา 
กลุมประชากร 
 ผูปวยโรคหลอดเลือดสมองที่เขารับการรักษาเปนผูปวยใน 
ของหอผูปวยเวชศาสตรฟนฟู โรงพยาบาลศรีนครินทร คณะ 
แพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ที่มีสติสัมปชัญญะ 

สมบูรณดีและยินยอมเขารวมงานวิจัย โดยผูปวยที่มีภาวะแทรก 
ซอนทางอายุรกรรมที่ไมเหมาะสมในการประเมิน (unstable 
medical condition) และไมสามารถทำตามคำสั่งได ถูกตัด 
ออกจากการศึกษา 
 
เครื่องมือที่ใชทดสอบ 
 1. ภาพบันทึกวีดีทัศนผูปวยโรคหลอดเลือดสมองในหอ 
ผูปวยเวชศาสตร 
 2. แบบประเมินความเสี่ยงตอการสำลักของหอผูปวยเวช- 
ศาสตรฟนฟู โรงพยาบาลศรีนครินทร ซึ่งพัฒนาโดย โฉมพิไล 

นันทรักษา(18) ดัดแปลงจากแบบประเมินภาวะกลืนลำบากของ 
เตือนใจ อัฐวงศ และคณะ (17) เพื่อใหเหมาะสมสำหรับการ 
ประเมินโดยพยาบาล โดยเพิ่มหัวขอการประเมินการมีสติ, ความ 

สามารถในการนั่งทรงตัวและการปฏิบัติตามคำสั่ง เพื่อเนนความ 
ปลอดภัยในการทำการประเมินและลดภาวะแทรกซอนจากการ 
ประเมิน นอกจากนี้ไดลดหัวขอการประเมินไอขณะทดสอบการ 

ดื่มน้ำจากแกว 90 ซีซี และการประเมินเสียงพราหลังการกลืน 
น้ำ เนื่องจากการประเมินหัวขอดังกลาวทำใหผูปวยมีความเสี่ยง 

ตอการสำลักจากดื่มน้ำปริมาณคอนขางมาก และพยาบาล 
ผูประเมินน้ำไมไดมีความเชี่ยวชาญในการประเมินภาวะกลืน 
ลำบากเทียบเทากับนักกิจกรรมบำบัด 
 แบบประเมินความเสี่ยงตอการการสำลักมีหัวขอการประเมิน 

ดังนี้ 1) ระดับการมีสติ 2) การไมสามารถปฏิบัติตามคำสั่งได 
3) การไมสามารถทรงตัวในทาศีรษะตรงได 4) เคลื่อนไหวริม 

ฝปากลำบากหรือมีน้ำลายไหล 5) เคลื่อนไหวลิ้นลำบาก 6) 
ปฏิกิริยาการขยอนลดลงหรือหายไป 7) เสียงไอคอย 8) เสียง 
แหบหรือออกเสียงลำบาก 9) พูดไมชัด และ 10) ปฏิกิริยาการ 
กลืนน้ำลายชาลง ดังแสดงในภาคผนวก 
 
ขั้นตอนการวิจัย 

 1. คัดเลือกผูปวยโรคหลอดเลือดสมองที่เขาเกณฑการวิจัย 

 2. ทำการบันทึกวีดีทัศนผูปวย โดยใชแนวทางการประเมิน 

ความเสี่ยงตอการสำลักของหอผูปวยเวชศาสตรฟนฟู โรง 

พยาบาลศรีนครินทร ซึ่งพัฒนาโดย โฉมพิไล นันทรักษา(18) โดย 

บันทึกอิริยาบถของผูปวย และออกคำสั่งใหผูปวยปฏิบัติตาม 

ทำการบันทึกภาพทั้งในมุมกวางเพื่อประเมินในสามหัวขอแรก 

ตามระยะเวลาของการประเมิน และบันทึกภาพมุมแคบบริเวณ 

ใบหนา, ลำคอ และในชองปาก เพื่อประเมินหัวขอที่เหลือ และ 

ไดทำการลดความยาวของวีดีทัศนในสวนนี้ โดยการแสดงภาพ 

บันทึกวีดีทัศนรวมกับการแจงระยะเวลาที่ผูปวยทำไดจากภาพ 

ถายมุมกวาง โดยเฉลี่ยใชระยะเวลาสำหรับการบันทึกรายละ 

4 – 5 นาที รายละเอียดคำจำกัดความและวิธีการประเมิน ดัง 

แสดงในภาคผนวก 

 3. จากนั้นจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับพยาบาล(ผู 

ประเมิน) เรื่องการใชแบบประเมินความเสี่ยงตอการสำลัก เมื่อ 

จบการอบรม ฉายวีดีทัศนภาพผูปวยที่ไดบันทึกไว ใหผูประเมิน 

ทำการประเมินและเก็บบันทึกขอมูลไวครั้งที่ 1 และทำการเก็บ 

ขอมูลซ้ำอีกครั้งในสัปดาหที่ 4 หลังการประเมินครั้งแรก โดยใช 

ภาพบันทึกวีดีทัศนของผูปวยรายเดิมที่ไดประเมินไวในครั้งแรก 

 4. ผูวิจัยศึกษาเปรียบเทียบความสอดคลองของการประเมิน 

ภาวะกลืนลำบาก ระหวางพยาบาลและนักกิจกรรมบำบัด เพื่อ 

เปรียบเทียบกับผลการศึกษาหลักของงานวิจัยนี้ ซึ่งประเมินจาก 

ผูปวยโดยตรง ตางเวลา แตระยะเวลาหางกันไมเกิน 24 ชั่วโมง 

ตามแบบประเมินเดียวกันกับขางตน โดยผูประเมินทั้งสองคน 

ไมทราบผลการประเมินของอีกฝาย 

 โครงงานวิจัยนี้ไดผานการตรวจสอบโดยคณะกรรมการ 

จริยธรรมการวิจัยในมนุษย ของมหาวิทยาลัยขอนแกน โครงการ 

วิจัยหมายเลข HE521275 
 

การวิเคราะหขอมูลทางสถิติ 

 ประเมิน Intrarater reliability ในพยาบาล โดยใช Cohen’s 

kappa โดย 

 kappa < 0.2 หมายถึง poor agreement

 kappa 0.21-0.40 หมายถึง fair agreement

 kappa 0.41-0.60 หมายถึง moderate agreement

 kappa 0.61-0.80 หมายถึง good agreement

 kappa 0.81-1.00 หมายถึง very good agreement(19)
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ผลการศึกษา 
 จากการศึกษาผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง 39 คน เปนเพศ 
ชาย 21 คน (รอยละ 53.8) เพศหญิง 18 คน (รอยละ 46.2) มี 
อายุเฉลี่ย 62.23 ป (สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 12.99) โดยเปน 

โรคหลอดเลือดสมองตีบ 32 คน (รอยละ 82.1) โรคหลอดเลือด 
สมองแตก 7 คน (รอยละ 17.9) การประเมินภาวะกลืนลำบาก 
มีความสอดคลอง intra-rater reliability (kappa) ในแตละ 
หัวขอของการประเมนิดังตารางที่ 1 

 นอกจากนี้ พบวา interrater reliability ของการประเมิน 
ภาวะกลืนลำบากโดยพยาบาลเทียบกับนักกิจกรรมบำบัด ซึ่ง 

ประเมินจากผูปวยโดยตรง โดยผูประเมินทั้ง 2 คนประเมินผูปวย 

คนละเวลาแตหางกันไมเกิน 24 ชั่วโมง และผูประเมินแตละทาน 
ไมทราบผลการประเมินของแตละฝาย ประเมินผูปวย 18 คน 
พบวา การประเมินในหัวขอที่ 1-3 มีความสอดคลองของการ 
ประเมินไปในแนวทางเดียวกัน รอยละ 100 สวนหัวขอที่ 4,5,6, 
7,8,9 และ 10 มีความสอดคลองของการประเมินไปในแนวทาง 
เดียวกัน รอยละ 61.11, 77.78, 83.33, 77.78, 66.67, 61.11, 
และ 88.89 เรียงตามลำดับ ผลการประเมิน ดังตารางที่ 2 

บทวิจารณ 
 จากการศึกษาผูปวยโรคหลอดเลือดสมองที่เขารับการรักษา 

เปนผูปวยใน หอผูปวยเวชศาสตรฟนฟู โรงพยาบาลศรีนครินทร 
ในชวงเวลาตั้งแตเดือน สิงหาคม 2552 - สิงหาคม 2553 จำนวน 
39 คน มีความสอดคลองของการประเมินภาวะกลืนลำบาก 
โดยพยาบาล (intrarater reliability) อยูในระดับปานกลางถึงดี 

ผลการศึกษาที่ไดจากงานวิจัยนี้ ใหผลสอดคลองกับการประเมิน 

gag reflex ลดลงหรือหายไป ในการศึกษาของ เตือนใจ อัฐวงศ 
และคณะ(17) ที่ศึกษาที่ภาควิชาเวชศาสตรฟนฟูคณะแพทย- 

ศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ไดประเมินความนาเชื่อถือของ 
แบบประเมิน โดยดู interrater reliability ในนักอาชีวบำบัด 

พบวามีคา kappa 0.57 ซึ่งใกลเคียงกับงานวิจัยนี้ ซึ่งประเมิน 
ปฏิกิริยาการขยอนลดลงหรือหายไป ไดคา kappa 0.633 ใน 
ขณะที่หัวขอการประเมินอื่นใหผลที่แตกตางกัน โดยในหัวขอ 
การประเมินอื่น ๆ ของ เตือนใจ อัฐวงศ และคณะ(17) มีความนา
เชื่อถือในระดับดี (kappa 0.70-1.00) 
 จากการวิเคราะหผลการศึกษาหลักของงานวิจัยนี้ที่แตกตาง 

จากงานวิจัยอื่นพบวา สาเหตุที่ทำใหลดผลความสอดคลองของ 
การประเมินภาวะกลืนลำบากในผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง 
โดยพยาบาล เกิดไดจาก 3 สาเหตุ โดยสาเหตุแรกเกิดจากภาพ 

บันทึกวีดีทัศน มุมกลองที่อาจทำใหมองเห็นไมชัดเจน รวมทั้ง 
คุณภาพของเสียง ทำใหการประเมินอาจผิดพลาด จะเห็นวา 
จากการศึกษาเพิ่มเติมเมื่อประเมินผูปวยโดยตรงมีแนวโนม 
ความสอดคลองของการประเมินไปในแนวทางเดียวกันมากขึ้น 

ตารางที่ 1 แสดงผล intra-rater reliability ของการประเมินภาวะกลืนลำบากสำหรับผูปวยโรคหลอดเลือดสมองโดยพยาบาล 

ตารางที่ 2 แสดงผล interrater reliability ของการประเมินภาวะกลืน 
ลำบากสำหรับผูปวยโรคหลอดเลือดสมองระหวางพยาบาลและนักกิจกรรม 
บำบัด 
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เมื่อเปรียบเทียบกับการประเมินจากภาพวีดีทัศน สาเหตุที่ 2 
เกิดจากระยะเวลาในการประเมินแตละครั้ง ใชเวลาประมาณ 3 

ชั่วโมงในการประเมินภาพวีดีทัศนผูปวย 39 ราย ทำใหผูประเมิน 
มีความเหนื่อยลาในการประเมิน สงผลตอการประเมินที่ไมถูก 
ตอง และสาเหตุสุดทาย คือ จำนวนผูปวยที่คอนขางนอย 

 สำหรับในหัวขอที่มี intrarater reliability ในระดับปานกลาง 
คอนต่ำในงานวิจัยนี้ คือ ปฏิกิริยาการกลืนน้ำลายชาลง แตก 
ตางกับผลการศึกษาของเตือนใจ อัฐวงศ และคณะ(17) ที่หัวขอ 
gag reflex ลดลงหรือหายไป มีคา interrater reliability ต่ำที่ 
สุด Nishiwaki และคณะ(20) พบวาการประเมินความผิดปกติ 
ของการกลืนน้ำลาย มี sensitivity 28%, specificity 76% ใน 
การประเมินภาวะสำลักเมื่อเทียบกับการประเมินโดยใช VVSS 
และพบวาการประเมินความผิดปกติของ  gag reflex มี 
sensitivity 88%, specificity 36% ในการประเมินภาวะสำลัก 
เมื่อเทียบกับการประเมินโดยใช VVSS เชนกัน จะเห็นวาการ 
ดูปฏิกิริยาการกลืนน้ำลายชาลง มีความไวในการประเมินคอน 
ขางต่ำจึงไมเหมาะในการใชคัดกรองภาวะกลืนลำบาก อีกทั้ง 
เมื่อดูเทียบ kappa กับความชุกของการประเมินที่พบความผิด 
ปกติของขอคำถามนี้ที่อยูในระดับปานกลาง (ความชุก รอยละ 
30.8) ยืนยันถึงความสอดคลองที่ต่ำ ในขณะที่การประเมิน 
gag reflex มีความไวตอการประเมินดี แตความจำเพาะตอ 
การประเมินภาวะการสำลักคอนขางต่ำ อยางไรก็ตามจากการ 
ศึกษา systematic review ของ Perry และคณะ(7) พบวาการ 
ประเมินความผิดปกติของ gag reflex มีสวนที่ชวยใหเครื่องมือ 
ในการประเมินภาวะกลืนลำบากมีความแมนยำยิ่งขึ้นถาใชรวม 
กับการประเมินอื่น ๆ เนื่องจากแบบประเมินนี้มีการประเมิน 
หลายหัวขอและตองใชเวลาสำหรับการประเมิน ดังนั้นอาจจะ 
ลดบางหัวขอ เชน การประเมินปฏิกิริยากลืนน้ำลายชาเนื่อง 
จากหัวขอดังกลาวมีความไวในการคัดกรองภาวะกลืนลำบากที่ 
ไมดีและมี intrarater reliability คอนขางต่ำ สวนการประเมิน 
gag reflex เห็นควรวานาจะคงการประเมินนี้ไว แตควรเพิ่ม 
ความแมนยำในการประเมินหัวขอดังกลาวมากขึ้น โดยกำหนด 

คำนิยามการประเมินใหตรงกัน 

 สำหรับในหัวขอประเมินที่ 1 (ระดับการมีสติ), 2 (ไมสามารถ 

ปฏิบัติตามคำสั่งได) และ 3 (ไมสามารถนั่งทรงตัวในทาศีรษะ 
ตรง) ซึ่งมี intrarater reliability ในระดับดี (kappa 1.000) 
สวนหนึ่งนาจะมีผลมาจากการคัดเลือกประชากรที่เขามาศึกษา 

ในงานวิจัย ซึ่งจะตองผานเกณฑมีสติสัมปชัญญะสมบูรณดี, 
สามารถทำตามคำสั่งได และไมมีภาวะแทรกซอนทางอายุรกรรม 

ที่ไมเหมาะสมในการประเมิน จากเหตุผลดังกลาวทำใหผล 
intrarater reliability ในขอ 1, 2 และ 3 อาจไมแสดงถึงความ 
สอดคลองของการประเมินที่ดีมากจริงในพยาบาล ซึ่งควรจะมี 

การปรับปรุงเกณฑคัดเลือกประชากรและวิธีการดำเนินการ 

ศึกษา ในงานวิจัยตอ ๆ ไป เพื่อลดขอบกพรองนี้ 
 จากขอจำกัดของงานวิจัยดังกลาวขางตน ควรมีการปรับปรุง 
แบบประเมินใหสั้นและกระชับมากขึ้น อีกทั้งหัวขอการประเมิน 
จะตองมีความไวในการคัดกรองภาวะกลืนลำบากที่ดียิ่งขึ้น 
รวมถึงควรมีการจัดทำคูมือการใชแบบประเมินความเสี่ยงตอ 
การสำลักอยางละเอียด เพื่อใหการประเมินมีความแมนยำมาก 

ขึ้น นอกจากนี้ควรทำการศึกษาเปรียบเทียบกับเกณฑมาตรฐาน 
ทองคำ (gold standard) เพื่อประเมิน validity ของแบบประเมิน 
 สรุป ความสอดคลองของการประเมินภาวะกลืนลำบาก 
สำหรับผูปวยโรคหลอดเลือดสมองที่ประเมินโดยพยาบาล อยู 
ในระดับตั้งแตปานกลางจนถึงระดับดี อยางไรก็ตามควรมีการ 
ปรับปรุงแบบประเมินใหกระชับและแมนยำมากขึ้น 
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เกณฑการประเมิน 
 เสี่ยงมาก มีขอ 1, 2, 3, หรือขอใดขอหนึ่ง 

 เสี่ยงปานกลาง มีขออื่น ๆ ยกเวน 1, 2, 3 

 เสี่ยงนอย มีเฉพาะขอ 8, 9, 10 

หมายเหตุ ใหประเมินในขอ 1-3 กอน ถาใสเครื่องหมายในชอง “ใช” อยางนอย 1 ใน 3 ขอนี้ไมจำเปนตองประเมินขอ 4-10 ตอ 
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คำจำกัดความและการประเมินผลในแบบประเมินความ 
เสี่ยงตอการสำลัก 
 1. ระดับการมีสติ หมายถึง ระดับการรูสึกตัวของผูปวย ดูที่ 
ระดับการตื่นตัว คือ Glasgow coma score = 15 ระยะเวลา 
ในการตื่นตัวนานเทาไร ถาระดับการตื่นตัวนอยกวา 15 นาที 
ใหใสเครื่องหมายในชอง “ใช” 
 2. ไมสามารถปฏิบัติตามคำสั่งได หมายถึง ผูปวยไม 
สามารถปฏิบัติตามคำสั่งที่ผูประเมินออกคำสั่งได ใหทดสอบ 

โดยออกคำสั่ง “ใหยกมือขวา/ซายขึ้น” ถาไมสามารถปฏิบัติตาม 
คำสั่งได ใหใสเครื่องหมายในชอง “ใช” 
 3. ไมสามารถนั่งทรงตัวในทาศีรษะตรง หมายถึง ผูปวย 
ไมสามารถนั่งทรงตัว แนวลำตัวทำมุมกับขา 70-90 องศา โดย 
มีหรือไมมีอุปกรณชวยพยุงลำตัว และควบคุมศีรษะใหอยูใน 
แนวตรงได ประเมินที่ระยะเวลามากกวาหรือเทากับ 30 นาที 
และนอยกวา 30 นาที ถาไมสามารถนั่งทรงตัวในทาศีรษะตรง 
ได หรือนั่งทรงตัวในทาศีรษะตรงได แตระยะเวลานานนอยกวา 
30 นาที ใหใสเครื่องหมายในชอง “ใช” 
 4. เคลื่อนไหวริมฝปากลำบาก มีน้ำลายไหล (drooling) 
หมายถึง ผูปวยไมสามารถเคลื่อนไหวริมฝปากไดคลองแคลว 
ตามคำสั่งของผูประเมิน และมีน้ำลายไหลออกมาจากมุมปาก 
ของผูปวย ประเมินโดยออกคำสั่งใหผูปวย “หอริมฝปาก,ฉีกยิ้ม, 
อาปากกวาง, เมมริมฝปากเขาหากัน เปนตน” ถาผูปวยไม 
สามารถเคลื่อนไหวริมฝปากไดตามคำสั่งอยางใดอยางหนึ่ง 
หรือหลาย ๆ อยาง, ทำไมคลองแคลว หรือมีน้ำลายไหลจากมุม 
ปาก ใหใสเครื่องหมายในชอง “ใช” 
 5. เคลื่อนไหวลิ้นลำบาก หมายถึง ผูปวยไมสามารถเคลื่อน 
ไหวลิ้นไดอยางคลองแคลวตามคำสั่งของผูประเมิน ประเมิน 
โดยออกคำสั่งใหผูปวย “แลบลิ้นมาขางหนาใหพนริมฝปาก, 
แลบลิ้นแตะริมฝปากบนและลาง,แลบลิ้นแตะมุมปากซายและ 
ขวา, เอาลิ้นดันกระพุงแกม, เอาปลายลิ้นแตะเพดานปาก 
เปนตน” ถาผูปวยไมสามารถเคลื่อนไหวลิ้นไดตามคำสั่งอยาง 
ใดอยางหนึ่งหรือหลาย ๆ อยาง หรือทำไมคลองแคลว ใหใส 

เครื่องหมายในชอง “ใช” 
 6. ปฏิกิริยาขยอน(Gag reflex) ลดลงหรือหายไป หมายถึง 
การที่กลามเนื้อผนังคอหอยขางใดขางหนึ่งหรือทั้งสองขางมีการ 
หดตัวนอยลงเมื่อผูประเมินทำการทดสอบกระตุนโดยใชสำลี 
พันกานสัมผัสบริเวณคอหอยดานหลัง ถาพบวาปฏิกิริยาการ 
ขยอนลดลงกวาปกติหรือหายไป ใหใสเครื่องหมายในชอง “ใช” 
 7. เสียงไอคอย หมายถึง เสียงไอที่ผูปวยไอออกมามีเสียง 
เบาหรือคอยกวาปกติ และไมสามารถขจัดสิ่งตกคางในทางเดิน 
หายใจได ทดสอบโดยผูประเมินออกคำสั่งใหผูปวยไอ แลว 
สังเกตเสียงไอของผูปวย ถาเสียงไอเบากวาคนปกติ ใหใส 
เครื่องหมายในชอง “ใช” 
 8. เสียงแหบหรือออกเสียงลำบาก หมายถึง คุณภาพเสียง 
พูดหรือเสียงรองผิดไปจากปกติ ซึ่งมีสาเหตุมาจากโครงสราง 
และการทำงานของกลองเสียงผิดปกติ ผูประเมินอาจสังเกต 
เสียงพูดจากการพูดของผูปวยเอง หรือประเมินการออกเสียง 
โดยออกคำสั่งใหผูปวยออกเสียงสระ เชน อา, อู, อี, โอ เปนตน 
ถาผูปวยมีเสียงแหบ, เสียงผิดไปจากปกติ หรือมีการออกเสียง 
ลำบาก ใหใสเครื่องหมายในชอง “ใช” 
 9. พูดไมชัด หมายถึง ความผิดปกติของการพูดอันเนื่องมา 
จากกลามเนื้อที่ควบคุมการหายใจ การออกเสียง การกำทอน 
เสียงทำงานผิดปกติ ผูประเมินอาจสังเกตเสียงพูดจากการพูด 
ของผูปวยเอง หรือออกคำสั่งใหผูปวยพูดคำหรือประโยค เชน 

ออกเสียงใหพูดวา “โรงพยาบาลศรีนครินทร คณะแพทยศาสตร 
มหาวิทยาลัยขอนแกน” จากนั้นผูประเมินสังเกตลักษณะ 
คำพูดที่ผูปวยออกเสียง ถาผูปวยพูดไมชัด ใหใสเครื่องหมาย 
ในชอง “ใช” 
 10. ปฏิกิริยาการกลืนน้ำลายชาลง หมายถึง กลไกที่เกิดขึ้น 
จากการที่ผูปวยถูกขอใหกลืนน้ำลายตนเองแลวสังเกตพบวามี 
ปฏิกิริยาการกลืนน้ำลายชาลงกวาปกติ คือมีการยกตัวของ 
กระดูก hyoid ชากวา 1 นาที ถาผูปวยมีปฏิกิริยาการกลืน 
น้ำลายชาลง ใหใสเครื่องหมายในชอง “ใช” 


