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 การศึกษาผลของการใชแนวทางปฏิบัติเพ่ือการหยาเครื่องชวยหายใจใน 

หอผูปวยหนักศัลยกรรมทารกแรกเกิด  

  (The Effects of Weaning Protocol Implementation From 
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ความสําคัญของปญหา 

  หอผูปวย NSICU 

   - แรกคลอด – 3 เดือน (CDH,EA c TEF, Gastroschisis, Pretrem ) 

   - Pre- Post Operation 

       - ปงบประมาณ 2552,2553และ2554 พบอุบัติการณการติดเชื้อ 

ปอดอักเสบจากใชเครื่องชวยหายใจในทารกแรกเกิด  23.81,11.31,10.42  

 

   ** (เกณฑการชี้วัด ≤ 10/1000 วันใสอุปกรณ) ** 

  

 

 

 



สถิติใน NSICU 

ปงบประ

มาณ 

ผูปวย

ทั้งหมด  

มีความผิดปกติของระบบ

หายใจรุนแรงตองใชเครื่องชวย

หายใจ  

คิดเปน

รอยละ  

2552 22 22    100 

2553 101 92 92.68  

2554 107 98 91.58 



ความสําคัญของปญหา 

 การใชเครื่องชวยหายใจสามารถชวยชีวิตผูปวยท่ีเกิดภาวะหายใจ

ลมเหลวได แตสามารถกอใหเกิดผลแทรกซอนได 

 จากการปฎิบัติงานในอดีตของการหยาผูปวยจากเครื่องชวยหายใจ 

แพทยจะเปนผูพิจารณาเริ่มสั่งการหยาจากเครื่องชวยหายใจ 

 การหยาเครื่องชวยหายใจชาเกินไปอาจทําใหเกิดผลแทรกซอนไดแก 

 ก า ร ติ ด เ ช้ื อ ใ น ป อ ด ร ะ ห ว า ง ใ ช เ ค รื่ อ ง ช ว ย ห า ย ใ จ `( VAP) , 

Pneumothorax,Thromboembolism 

  ETT นาน , LOS, คารักษาเพ่ิมขึ้น,อัตราการตายเพ่ิม 

   



ความสําคัญของปญหา (ตอ) 

 

         ซ่ึงในหอผูปวยNSICU ยังไมมีแนวทางปฎิบัติที่ชัดเจน และเพื่อเปน

มาตรฐานในการหยาเครื่องชวยหายใจ จึงทําใหผูจัดทํามีความสนใจที่จะพัฒนา

แนวทางการปฎิบัติ โดยใชหลักฐานเชิงประจักษ (Evidence - Based) เพื่อ

หยาเครื่องชวยหายใจ ซ่ึงจะสงเสริมใหผูปวยหยาเครื่องชวยหายใจไดอยาง

เหมาะสมและรวดเร็วข้ึน 



เปาหมาย 

เปาหมาย 
ผลลัพธ 

 (Outcome) 

จํานวนผูปวยที่ใชแนวทาง

ปฎิบัติ  เพื่อการหยาเคร่ืองชวย

หายใจ (Protocol)  96  ราย 

อัตราการติดเชื้อ VAP และ

จํานวนวันใส ETT  ของผูปวย

ลดลง  



 

กิจกรรมการพัฒนา แบงขั้นตอน 2 ขั้นตอน คือ 

   1.  ข้ันตอนเตรียมการ 

 -  ดําเนินการสืบคนจากหลักฐานเชิงประจักษ (Evidence – Based  )  

มาวิเคราะหหา แนวทางการปฏิบัติ เพื่อการหยาเครื่องชวยหายใจในผูปวยหนัก

ศัลยกรรมทารกแรกเกิด 

 - จัดทําแนวทางการปฏิบัติเพื่อการหยาเครือ่งชวยหายใจในผูปวยหนักศัลยกรรม

ทารกแรกเกิด 

 - เสนอแนวทางในการปฏิบัติในที่ประชุม 

 - แกไขตามมติที่ประชุม 

 

 



 

กิจกรรมการพัฒนา (ตอ) 

 
2. ข้ันดําเนินงาน 

 - อบรมและใหความรูเรื่องแนวทางการปฏิบัติเพื่อการหยาเครื่องชวยหายใจ

ใหแกบุคลากร 

 - นํา Weaning Protocol มาใชในผูปวยหนักศัลยกรรมทารก แรกเกิด  

หากพบปญหาจะมีการประชุมหาแนวทางแกไขเปนระยะ ๆ 

 - เก็บรวบรวม และวิเคราะหขอมูล 

 - สรุปผลการดําเนินการและทํารายงานโดยการเสนอกลุมภารกิจบริการ

วิชาการ 

 

 



Weaning Protocol 

1) ประเมินความพรอมของผูปวยในการเริ่มหยาจากเครื่องชวยหายใจ 

2) ขั้นตอนในการหยาเครื่องชวยหายใจ 

3) ประเมินความพรอมของผูปวย กอนท่ีจะเอาทอหลอดลมออก 

4) ประเมินและดูแลผูปวย หลังจากเอาทอหลอดลมออก      

 



เกณฑการประเมิน ใช ไมใช 

1.  สาเหตุ หรือโรคท่ีทําใหผูปวยตองใชเคร่ืองชวยหายใจ ไดรับการแกไขหรือดีขึ้น 

2.  มีการแลกเปล่ียนแกสท่ีเพียงพอ จากการประเมินคา ABG pH ≥ 7.25, PaCO2 

< 60 – 64  mmHg, PaO2 45 – 65 mmHg  และคา  CBG  มีคา PH   ≥  7.2    

PaO2  45 – 65 mmHg PaCO2 < 60 – 64 mmHg   เมื่อ FiO2 ≤ 0.4 

3.  คา  PEEP  ท่ีใช 3 - 4 cmH2O 

4.  HR  อยูในเกณฑปกติ (ทารกแรกเกิด คาปกติ 100 – 160 คร้ัง/นาที) 

5.  BP  อยูในเกณฑปกติ (คาความดัน Systolic ปกติ 50 – 70 mmHg) 

6.  ระดับความรูสึกตัวดี 

7.  ไมใชยาคลายกลามเนื้อ (muscle relaxant drugs) 

1. เกณฑในการประเมินความพรอมในการเริ่มหยาจากเครื่องชวยหายใจ โดยเร่ิมใช Mode 

SIMV/IMV วันแรก   



เกณฑ์การประเมิน ใช่ ไม่ใช่ 

8.  ได้รบัยานอนหลบั/ยาลดปวด ในขนาดตํ่า หรอืใชเ้ม ือ่จาํเป็น (sedative / 

Narcotics drugs) 

9.  การหายใจมกีารใชแ้รงทีไ่ม่เปล ีย่นแปลง และผูป่้วยเริม่หายใจเอง 

10. อุณหภูมกิาย < 38 0C 

11.  ภาวะร่างกายมเีมตาบอลซิมึ อยู่ในเกณฑ์ปกต ิมค่ีา  Serum electrolyte  อยู่ใน

เกณฑ์ปกต ิ(K 3.50 – 5.10, Na 136 – 145 mmol/L ) 

12.  ความเขม้ขน้ของ  Hemoglobin ≥ 13 – 14 กรมัต่อเดซลิติร , Hct = 40 

– 45 % 

13.  SpO2 มค่ีา > 90% 

14.  มปีฏกิริยิาการไอทีเ่พยีงพอสาํหรบัการกาํจดัเสมหะออก 

- ผา่นตามเกณฑ์ในการประเมินทกุข้อ  ** ถ้าไม่ครบทกุข้อ แพทย์ร่วมพจิารณาต่อ 



2.  Mode  ท่ีใช้ในการหย่าจากเคร่ืองช่วยหายใจ (ให้ประเมนิทุกวนัและทุกคร ัง้ท ีเ่ปล ีย่น 

Setting) 

□  SIMV/IMV  วนัที ่………………………………□  CPAP + PS วนัที ่.............................. 

□  SIMV + PS วนัที ่………………………………□  CPAP/Spont  วนัที ่……………............ 



3.  เกณฑ์ในการเอาท่อหลอดลมออก (ประเมนิวนัท ีถ่อด ET Tube วนัท ี ่.....................) 

เกณฑ์การประเมิน ใช่ ไม่ใช่ 

1.  สาเหตุ หรอืโรคทีท่าํใหผู้ป่้วยต้องใชเ้ครือ่งช่วยหายใจ ได้รบัการแกไ้ขหรอืดขี ึน้ 

2.  มกีารแลกเปล ีย่นแก๊สทีเ่พยีงพอ จากการประเมนิค่า SpO2 ≥ 94% ในขณะทีม่กีารหายใจ

ใช ้ FiO2 <  0.4 และ PEEP  3 – 4 cmH2O 

3. อุณหภูมกิาย < 38 0C 

4.  มกีารตอบสนองสิง่กระตุ้นด ีสาํหรบัการเอาท่อหลอดลมออก 

5.  มปีฏกิริยิาการไอทีเ่พยีงพอสาํหรบัการกาํจดัเสมหะออก 

6.  ค่า  ABG  มค่ีา  PH  อยู่ท ี ่≥ 7.25 หรอื ค่า CBG มค่ีา PH อยู่ท ี ่  ≥ 7.2 

7.  ไม่มอีาการทางคลนิกิ ว่าต้องการเพ ิม่การช่วยหายใจ ใน 24 ชม. ทีผ่า่นมา 

8.  ไม่มกีารใชย้าท ีม่ผีลต่อหลอดโลหติ ยกเว้นการใหย้า  dopamine ในขนาดตํ่า  ≤ 5 

µg/kg/min  

- ผา่นตามเกณฑ์ในการประเมินทกุข้อ  ** ถ้าไม่ครบทกุข้อแพทย์ร่วมพจิารณาต่อ 



4.  ประเมินความสามารถในการหายใจเอง หลังเอาท่อหลอดลมออก(หลงั Off ET Tube ให้

ประเมนิต่อเน ือ่ง 2 วนั) 

ว/ด/ป               

                 เวลา 

HR 

RR 

Breath  sounds 

Respiratory pattern 

PH 

PaO2 

PaCO2 

SpO2 
Breath sounds :C = Clear, CR = Crepitation, RH = Rhonchi, W= Wheezing ,S = Secretion 

Respiratory pattern :  A = Apnea, D = Dyspnea, ND = No distress, F = Fail,               

R = Regular, S = Shallow,  CS = Cheyne – stokes    (ทศัวารนิทร์ โรจนภทัรากุล. 2550 ) 
) 



 (Protocol For Weaning From Mechanical Ventilation Documentation)  

ตดิ stickerชือ่ของผูป่้วย............................................ นํ้าหนกั ................ GA ………… 

Dx………………………………..............Operation และวนัที ่ ................................................... 

รบัเขา้รกัษาใน NSICU……………………………..…………..วนัทีใ่ส่ ETT…….…………….………………. 

สาเหตุทีใ่ส่ ETT………………...........วนัทีเ่ริม่ใช ้ Protocol………………………………………………... 

            สรปุผลการใช้  Weaning  Protocol 

วนัที ่เอาท่อหลอดลมออก ...................................................................เวลา ........................ 

มกีารกลบัมาใส่ท่อหลอดลมใหม่ ภายใน 48 ชม. □ ใช่  □ ไม่ใช่ วนัที ่..................เวลา ……... 

รวมระยะเวลาทีใ่ส่ท่อหลอดลม ....................วนั วนัที ่ D/C ออกจาก  NSICU ………..……...... 

รวมระยะเวลาทีอ่ยู่ใน NSICU …………… รวมเวลาในการหย่าจากเครือ่งช่วยหายใจ .................วนั 



ประเมินผูปวยซ้ําอีก

ในทุกวัน 

รายงานแพทย และ

แกไขตามเกณฑท่ีไม

พรอมในการหยา 

1.1  ประเมินความพรอมตามเกณฑการเริ่มหยาจากเครื่องชวยหายใจทุก

วันในเวรเชา 

1.2  ผูปวยมีความพรอมตามเกณฑในการหยาจากเครื่องชวยหายใจ 

 

2.1  รายงานแพทยเพื่อปรับเปนรูปแบบของเครื่องชวยหายใจท่ีใชใน

การหยา ไดแก  IMV / SIMV, IMV + PSV, CPAP/ Spontaneous 

 
2.2  การปรับลดคาเครื่องชวยหายใจ ลด FiO2 จนมีคา ≤  0.4   ลด  IMV / 

SIMV  rate  จนเหลือคาท่ีนอยท่ีสุด ≤  15 ครั้ง/นาที                                                                          

ลด  PIP จนมีคา  < 16 cmH2O   ลด  PEEP  จนมีคา 3 – 4 cmH2O                                                                             

ถาใช  CPAP  ปรับลดจนเหลือ 2 – 3 cmH2O  หรือปรับลดคาเครื่องชวย

หายใจ ตามแผนการรักษา 

2.3  ประเมินสัญญาณชีพ อาการทางคลินิก และการติดตามประเมินผล  

blood  gas  ตามแผนการรักษาของแพทย วาผูปวยทนไดหรือไม ใน 30 

นาที หลังจากลดการชวยหายใจ 

รายงานแพทย

และกลับไปยัง

คาท่ีเครื่องชวย

หายใจเดิม และ

ประเมินใหมใน

2-4ช.ม. 

กลับมาใสทอ

หลอดลมใหม 

ประเมินผูปวยวามีความพรอมในการเอาทอหลอดลมออกหรือไม ตามเกณฑ 

เอาทอหลอดลมออก 

ประเมินความสามารถในการหายใจเองของผูปวย 

ติดตามสภาวะการหายใจ ประเมิน

อยางตอเนื่อง 

 

ทนได 

1.  ประเมินความ

พรอมในการเริ่ม

หยาจากเครื่องชวย

หายใจ 

2.  ข้ันตอนการ

ปฏิบัติในการหยา 

3.  ประเมินความ

พรอมในการเอาทอ

หลอดลมออก 

4.ประเมินและการดูแลหลังการเอา

ทอหลอดลมออก 

(ทัศวารินทร โรจนภัทรากุล.2550 ) 

 

 

 

 

 

 

ทนไมได 

ไมพรอม 

หายใจลําบาก 

 หายใจเองไดดี 

พรอม 

พรอม 

ไมพรอม 

ไมดีข้ึน 



ผลการวจิยั 
       ผู้ ป่วยท่ีได้รับการประเมินด้วยWeaning Protocol 
 มีจํานวนทัง้หมด  96 ราย  ,Wean สําเร็จ 74 ราย (77.08%) 
และ ไมส่ําเร็จ 22 ราย (22.92%)  

 
 



ตาราง สถติ ิของ VAP  

ปีงบประมาณ การติดเช้ือ VAP (%) 

ก่อนทาํวิจยั      ปี 2552 23.81 

ปี 2553 11.31 

ปี 2554 10.42 

หลงัทาํวิจยั     ปี 2555 3.46 

ปี 2556 

ปี 2557 

ปี 2558 

ปี 2559 

ปี 2560 

 

1.24 

14.94         

5.32        

9.42 

5.79 



ตาราง จาํนวนวนัใส ่ETT  

ปงบประมาณ 

 

จํานวนวนัใส ETT (วัน) การหยาเครื่องชวยหายใจ 

สําเร็จ/ ไมสําเร็จ( รอยละ) 

ปงบประมาณ 

กอนทําวิจัย 

ป 2553 

 

 

15.48 

 

 

- 

ปงบประมาณ 

ชวงทําวิจัย 

    ป 2554 

  

ปงบประมาณหลังทาํวิจัย

ป 

2555 

2556 

2557 

2558 

2559 

2560 

 

16.56 

 

 

 

 

11.64 

29 

21 

23 

21 

24.6 

  

 

- 

 

 

 

 

82.41 /17.59 

93.38/ 16.67 

84/ 16 

86.48/ 14.31 

86.67/ 13.38 

94.02/ 5.98 

ตาราง จาํนวนวนัใส่ ETT/ความสาํเรจ็ของการหย่าเครื่องช่วยหายใจ  



การวดัผลและการเปลีย่นแปลง, บทเรยีนทีไ่ดร้บั 

 

 

. อตัราการติดเชือ้ VAP และจํานวนวนัใส ่ETT  ของผู้ ป่วยลดลง  

 

.มีแนวทางและมาตรฐานในการหย่าเคร่ืองช่วยหายใจในทางเดียวกนั เพ่ิม
ประสิทธิภาพการดแูลผู้ ป่วย และสามารถเอาไปตอ่ยอดงานวิจยัอื่นๆ 

เช่น การประเมินความพึง่พอใจในการใช้ weaning protocol   



การตดิต่อกบัทมีงานและการประสานงาน 

1.นางเอือ้งดอย  ตนัฑพงศ์  พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ หวัหน้าโครงการวิจยั 

โทรศพัท์มือถือ  081-8059893E-mail : euangdoi@hotmail.com 

 2. นางสาวนพมล ไชยโยธา พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ คณะผู้ ดําเนินการวิจยั   
    หอผู้ ป่วยศลัยกรรมทารกแรกเกิด สถาบนัสขุภาพเดก็แห่งชาตมิหาราชินี ตกึสถาบนั ชัน้ 6  บี  

420/8 ถนนราชวิถี  แขวางทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ ฯ 10400    โทรศพัท์ 02-
3548333 ตอ่ 4618,4617 (ท่ีทํางาน)    083-9649494.  
ctnoppamon@hotmail.com 
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