
ผลการใช MU SUCKER ระบายเสมหะในผูปวยเด็ก
เล็กตอการบาดเจ็บและความพึงพอใจของผูดูแล 

 

 

พว. อมรพันธ สิงหพล 

สถาบันสุขภาพเด็กแหงชาติมหาราชินี 



ความสําคัญและท่ีมาของปญหา 

Top 5 

Age  

1-24 m. 

 

การดูด
เสมหะ 

การหาย
จากโรค 



คําถามการวิจัย 
 
  

-  ลดการบาดเจ็บของเย่ือบุ 

-  มีประสิทธิภาพการดูดเสมหะในจมูกและปาก 

VS 
MU 

Sucker 
Suction 
tube 



วัตถุประสงคของการวิจัย 
 
  

เปรียบเทียบความแตกตางของการบาดเจ็บจากการดูดเสมหะ                  

ดวยสายแบบมาตรฐานทั่วไปกับการดูดเสมหะดวย MU Sucker  

 เปรียบเทียบความแตกตางของความพึงพอใจของผูดูแลจากการดูด

เสมหะ    ดวยสายแบบมาตรฐานทัว่ไป กับการดูดเสมหะดวย MU 

Sucker  

ประเมินราคาวัสดุที่ใชดูดเสมหะระหวางกลุมที่ใชสายแบบมาตรฐาน

ทั่วไป       กับกลุมที่ดูดเสมหะดวย MU Sucker  



ขอบเขตการวิจัย 

 
  

ดําเนินการศึกษาเฉพาะผูปวยอายุ1-15เดือน  

ณ หอผูปวยมหิตลาธิเบศร 10 ข  

สถาบันสุขภาพเด็กแหงชาติมหาราชินี  

ปวยดวยปอดบวมและหลอดลมฝอยอักเสบ 

และตองไดรับการดูดเสมหะ  



กรอบแนวคิด 
การดูดเสมหะ 

 
   

MU Sucker 

- ประเมิน ขอบงช้ีใน

การดูดเสมหะ 

- ดูดเสมหะโดยใช MU 

Sucker 

- ประเมิน/บันทึกผล

การดูดเสมหะ 
  

 

-   การบาดเจ็บ 

- ความพึงพอใจ

ของผูดูแลตอ

การดูดเสมหะ  

 

 



อุปกรณที่ใชในการดูดเสมหะ 

ลูกยางแดง เปนอุปกรณท่ีคุณแมหลังคลอดจะไดรับเมื่อกลับ

บาน ใชสําหรับดูดเสมหะในจมูก และสามารถใชดูดในลําคอ

ไดดวย ผลิตจากยางหรือซิลิโคนเปนลูกกลมมีปลายยาวเรียว 

การใชตองบีบไลลมท่ีกระเปาะออกใหหมดสอดปลายแหลม

เขาในรูจมูก คอยๆปลอยลูกยางออกชาๆเพื่อใหน้ํามูกหรือ

เสมหะเขามาในลูกยางแดงดึงลูกยางแดงออกบีบเพื่อไล

น้ํามูกหรือเสมหะลงในทิชชูหรือภาชนะท่ีเตรียมไว 

 



อุปกรณที่ใชในการดูดเสมหะ 

สายดูดเสมหะ เปนเวชภัณฑทางการแพทยที่ใชในการดูดเสมหะ สามารถใชดูดเสมหะทั้งในจมูก ปาก และ

ในทอชวยหายใจ ขนาดที่เลือกใชในผูปวยเด็กทารกใชเบอร 6-8 เด็กเล็กใชเบอร8-10 ตองตอสายดูดเสมหะ

กับ finger tip (อุปกรณที่เชื่อมตอระหวางสายดูดเสมหะกับสายที่ตอกับเคร่ืองดูดเสมหะมีรูใชสําหรับปด-

เปด) สายดูดเสมหะมีประสิทธิภาพในการดูดเสมหะดีมาก การใสสายจะตองมีความลึกที่เหมาะสม ความยาว

ของสายวัดจากปลายจมูกถึงต่ิงหู การใชสายดูดเสมหะในปากผูปวยเด็กเล็กที่ตอตานจะใชล้ินตวัดสายไมให

ลงในชองคอไดงาย ตองใชทักษะหรืออุปกรณอื่นชวยใหผูปวยอาปาก จึงจะทําการดูดเสมหะได  

  



อุปกรณท่ีใชในการดูดเสมหะ 

อาจารยจงรักษ อุตรารัชตกิจ 

คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาล

รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 

  

MU Sucker เปนส่ิงประดิษฐของคณะแพทยศาสตร โรงพยาบาลรามาธิบดีในป 2556 การประดิษฐนี้เปนอุปกรณสําหรับดูดเสมหะสําหรับเด็กเปนการฉีดวัสดุโพลิเมอรขึ้นรูป

ที่มีความยืดหยุน ใส เนื่องจากวิธีการดูดเสมหะที่ใชกันอยูในปจจุบัน จะใชสายดูดเสมหะตอกับเครื่องดูดเนื่องจากสายดูดมีความยาวมากเกินไปคือยาวประมาณ 50 ซม. ทําให

การดูดมีความยุงยาก เมื่อสอดสายดูดเขาไปในปากสายมักจะพับงอ อีกทั้งตองคอยประมาณระยะความลึกของสาย เนื่องจากสายที่สอดเขาต้ืนหรือลึกเกินไป ทําใหการดูดไม

มีประสิทธิภาพ ตองใชเวลาในการดูดนาน และอาจทําใหเกิดการระคายเคืองหรือบาดเจ็บแกผูปวยเด็กได นอกจากนี้ยังกอใหเกิดความไมสะดวกในการปฏิบัติงานเนื่องจาก

ตองใชมือทั้งสองขางจับสายดูดเสมหะ พรอมกับการจับศีรษะเด็กใหอยูนิ่งโดยเอียงไปดานใดดานหนึ่งเพ่ือลดการบาดเจ็บจากการที่เด็กด้ิน และ ชวยปองกันการสําลัก ตอง

สวมถุงมือในขณะดูดเสมหะเนื่องจากมือที่จับสายจะเกิดการปนเปอนเสมหะไดงาย เส่ียงตอการติดเช้ือ และการแพรกระจายเช้ือ อีกทั้งไมสามารถนําสายดูดเสมหะกลับมาใช

ใหมได เนื่องจากทําความสะอาดยาก ทําใหตนทุนในการรักษาสูง MU Suckerมีความยาว 7.5 เซนติเมตร ปลายเรียวแหลมคลายปลายลูกยางแดงชวยทําใหสะดวกในการดูด

เสมหะในชองปาก ผลิตจากวัสดุที่มีความปลอดภัยตอเนื้อเยื่อในปาก ทําความสะอาดไดงาย สามารถนํามาใชไดใหมหลายครั้ง ทําใหลดคาใชจาย ลดจํานวนขยะ (จงรักษ 

อุตรารัชตกิจ, 2556) 



 
 วิธีการดําเนินการวิจัย  

ชี้แจง+สาธิตการใช 
MU Sucker   

ประเมินปญหา และ
ทักษะการใช MU 
Sucker 

การเตรียมทีมวิจัย 
Preliminary Study 

แบงเปน  2 กลุม 

ทดลอง = 30 ราย 

ควบคุม = 30 ราย 

การดําเนินการ
วิจัย 



 
 วิธีการดําเนินการวิจัย  

suction tube มาตรฐาน 

 

แบงตามกลุมอายุ 3-6 ราย  

 1-3 เดือน   

> 3-6 เดือน 

>6-9  เดือน 

>9-12 เดือน 

>12-15 เดือน 

 กลุมควบคุม   MU Sucker  

  

กลุมทดลอง 

 



 
 เคร่ืองมือในการดําเนินการวิจัย  

แบบสอบถามขอมูลท่ัวไป 

 

แบบประเมินผลการดูดเสมหะในผูปวยเด็กเล็ก จํานวนครั้งท่ีดูดเสมหะ  จํานวนครั้งท่ีมีเลือดออกจากการ
ดูดเสมหะ 

แบบบันทึกอาการกอนและหลังการดูดเสมหะ   

แบบสอบถามความพึงพอใจตอการดูดเสมหะของผูดูแล 



วิธีการดําเนินการวิจัย  

 ไดรับการอนุมัติจาก

คณะกรรมการพิจารณา

จริยธรรมการวิจัยในมนุษยของ

สถาบันสุขภาพเด็กแหงชาติ

มหาราชินี 

 มีผูถอนตัวจากงานวิจัย 6 ราย:  

 (2 ราย: ขอออก  

 4 ราย: ไมครบ 3 วัน) 
  

  มีการ
พิทักษสิทธิ

ของ
ผูเขารวม

วิจัย 

1.แจกแจงความถี่ รอยละ คาเฉล่ีย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

2.เปรียบเทียบคากลาง ระหวาง 2 กลุม : the Mann-Whitney 
U Test ที่ 0.05 

3.ความสัมพันธ จํานวนคร้ังที่ดูดเสมหะ จํานวนคร้ังที่เลือดออก 
จํานวนวันนอน(LOS)  ระดับความรุนแรง(RSS-HR) 

4.คะแนนความพึงพอใจ 5-25 คะแนน แบงเปน 5 ชั้น   

        1.00-1.79  =  นอยที่สุด 

        1.80-2.59 = นอย 

        2.60-3.39 = ปานกลาง 

        3.40-4.19 = มาก 

        4.20-5.00 = มากที่สุด 

5.คํานวณคาวัสดุที่ใชดูดเสมหะ ระหวาง 2 กลุม 

  

 การ

วิเคราะห

ขอมูล 

SPSS 23 

 



ผลการวิจัย 
  

   

 

 กลุมตัวอยาง 

62 ราย 

กลุมละ31 ราย 

    ตารางท่ี 1  ขอมูลท่ัวไปของกลุมตัวอยาง 

 

 ทดลอง ควบคุม 
 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 
กลุมอายุ 
  อายุ1-3 เดือน       
  อายุ>3 -6 เดือน   
  อายุ>6-9เดือน    
  อายุ>9-12เดือน    
  อายุ>12-15เดือน    

 
6 
8 
5 
9 
3 
 

 
19.4 
25.8 
16.1 
29.0 
9.7 

 

 
6 
8 
5 
9 
3 
 

 
19.4 
25.8 
16.1 
29.0 
9.7 

 
เพศ     
  ชาย 18 58.1 17 54.9 
  หญิง 13 41.9 14 45.2 
     



ผลการวิจัย 
  

   

 

  ดานการรักษา 

    ตารางท่ี 2  ขอมูลดานการรักษา  

 ทดลอง ควบคุม 
 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 
โรค 
  Pneumonia  
  RSV+ 
  Ac. Bronchiolitis  
  RSV+  

 
25 
8 
6 
1 

 
80.7 

- 
19.4 

- 

 
20 
0 
11 
0 

 
64.5 

- 
35.5 

- 
ประสบการณของผูดูแลบุตรหลานถูกดูดเสมหะ     
  เคย 
  ไมเคย 

19 
12 

61.3 
38.7 

14 
17 

45.2 
54.9 

 



ผลการวิจัย 
  

   

 

  รอยละการบาดเจ็บ
ขณะชวยดูดเสมหะ 

ตารางท่ี 3  เปรียบเทียบความแตกตางคากลางของจํานวนรอยละการบาดเจ็บขณะชวยระบาย

เสมหะ ระหวางกลุมทดลองและกลุมควบคุม  

กลุม จํานวน Median IC1 : IC3 P - value 

ทดลอง 31 13.3 3.7 :27.3 0.91* 

ควบคุม 31 16.7 4 : 25 

   *p for Mann-Whitney U Test 



ผลการวิจัย 
  

   

 

 ความพึงพอใจของ
ผูดูแลจากการดูด

เสมหะ 

ตารางท่ี 4  เปรียบเทียบความแตกตาง คะแนนรวมความพึงพอใจของผูดูแล จากการดูดเสมหะ

ระหวางกลุมทดลองและกลุมควบคุม  

ความพึงพอใจ กลุม mean Std. 
Deviation 

Mean 
Difference 

t df. p-value 

ชวยใหเด็กดิ้นนอยลง    ทดลอง
ควบคุม 

3.5 
2.9 

0.67 
1.0 

0.548 2.532 52..78-60 0.014* 

ชวยใหเด็กหายใจไดโลง ทดลอง
ควบคุม 

4.2 
4.4 

0.72 
0.56 

-0.194 -1.181 56.86 -60 0.242 

ผลตอการบาดเจ็บ/มี
เลือดออกจากการดูดเสมหะ 

ทดลอง
ควบคุม 

3.3 
3.0 

1.0 
1.1 

0.290 1.082 59.88 -60 0.283 

ชวยใหเด็กพักผอน 
นอนหลับได   

ทดลอง
ควบคุม 

4.5 
4.4 

0.68 
0.67 

0.065 0.378 59.99 -60 0.706 

ความพึงพอใจตอการดูด
เสมหะ 

ทดลอง
ควบคุม 

4.3 
4.2 

0.86 
0.75 

0.065 0.316 58.98 -60 0.753 

คะแนนรวม ทดลอง
ควบคุม 

19.7 
18.9 

2.87 
2.75 

0.774 1.085 59.89- 60 0.282 

     



ผลการวิจัย 
  

   เปรียบเทียบจํานวน
วันนอน และ ความ
รุนแรงของโรคระบบ

ทางเดินหายใจ 

ตารางท่ี 5  เปรียบเทียบคาเฉลี่ยของจํานวนวันนอนในโรงพยาบาลและความรุนแรงของระบบทางเดินหายใจ

ของกลุมทดลองและกลุมควบคุม 

 

 
 

กลุม mean Std. 
Deviation 

Mean 
Difference 

t df. p-value 

จํานวนวนันอนในโรงพยาบาล
(LOS) 

ทดลอง
ควบคุม 

5.9 
5.5 

1.89 
2.22 

0.42 0.80 58.48-60 0.43 

คะแนนความรุนแรงของระบบ
ทางเดินหายใจ(RSS-HR) 

ทดลอง
ควบคุม 

6.0 
5.1 

1.78 
2.11 

0.97 1.95 58.31-60 0.56 



ผลการวิจัย 
  

ความสัมพันธ  

จํานวนครั้งที่ดูดเสมหะ 

จํานวนครั้งที่เลือดออก 

จํานวนวันนอน 

คะแนนความรุนแรงฯ 

     

     ตารางท่ี 6 ผลการวิเคราะหสหสัมพันธของ จํานวนครั้งท่ีดูดเสมหะ จํานวนครั้งท่ีเลือดออก จํานวนวนันอน

ในโรงพยาบาล(LOS) และ  คะแนนความรุนแรงของระบบทางเดนิหายใจ( RSS-HR) ของกลุมควบคุมและกลุม

ทดลอง 

 

  
จํานวนครั้งท่ี
ดูดเสมหะ 

จํานวนครั้งท่ี
เลือดออก LOS 

RSS-H  
score 

จํานวนครั้งท่ีดูดเสมหะ 
 
 

Pearson 
Correlation 

 
1 

 
0.591** 0.850** 0.454*  

จํานวนครั้งท่ีเลือดออก 
 
 

Pearson 
Correlation 

 
0.591** 

 
1 0.479** 0.246 

จํานวนวนันอนใน
โรงพยาบาล(LOS) 
  

Pearson 
Correlation 

 
0.850** 

 
0.479** 1 0.413*  

คะแนนความรุนแรง
ของระบบทางเดิน
หายใจ(RSS-HR) 

Pearson 
Correlation 

 
0.454** 

 
0.246 0.413** 1 

  **. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
 



ผลการวิจัย 
  

  

    คาวัสดุที่ใชดูด
เสมหะ 

ตารางท่ี 7 แสดงจํานวนครั้งท่ีดูดเสมหะในกลุมควบคุมและกลุมทดลอง 

 

กลุม จํานวน จํานวนครั้งท่ีดูดเสมหะ Mean Std 
Deviation นอยท่ีสุด มากท่ีสุด รวม 

ทดลอง 31 13 58 1005 32.42 12.69 

ควบคุม 31 7 51 797 25.71 11.65 

ตารางท่ี 8 เปรียบเทียบราคาวัสดุในการดูดเสมหะระหวางกลุมทดลองและกลุมควบคุม 

 

      
กลุม 

 
จํานวน 

 
 จํานวนครั้ง
ท่ีดูดเสมหะ 

 

คาวัสดุในการดูดเสมหะ 
(บาท) 

หมายเหตุ  

สายดูดเสมหะ 
2.90บาท/เสน 

MU Sucker 
25บาท/ชิ้น 

ทดลอง 31 1,005 1,005X2.9=2,914.5 31X25=775   สายดูดเสมหะ 
ใช 1 เสน/1 ครั้ง 
MU Sucker  
ใช1ชิ้น/คน ควบคุม 

 
31 797 797X2.9=2,311.3   31X25=775   



สรุปผลการวิจัย 
 

• การบาดเจ็บจากการดูดเสมหะดวยสายแบบมาตรฐานทัว่ไปกับการดูดเสมหะดวย MU SUCKER ไมแตกตางกัน       

(P = 0.91) 

• คะแนนความพึงพอใจของผูดูแลจากการดูดเสมหะดวยสายแบบมาตรฐานทัว่ไป กับการดูดเสมหะดวย MU SUCKER 

ในภาพรวมไมแตกตางกัน (P= 0.232)  แตเมื่อวิเคราะหรายขอพบวา 

         การใช MU SUCKER ดูดเสมหะชวยใหเด็กดิ้นนอยลง ( P = 0.014) 

• ประเมินราคาวัสดุที่ใชดูดเสมหะพบวากลุมทีใ่ชสายแบบมาตรฐานทัว่ไป ราคาวัสดุเทากับ2,311บาทสวนกลุมที่ใช   

MU SUCKER 775.00 บาท   

 



การอภิปรายผล 
 

• การบาดเจบ็จากการดูดเสมหะ ไมแตกตางกัน (P = 0.91)  

 ความชํานาญของพยาบาลในการใช MU SUCKER 

 ระดับความรุนแรง 

• คะแนนความพึงพอใจของผูดูแลจากการดูดเสมหะ ภาพรวมไมแตกตางกัน 

การใช MU SUCKER ดูดเสมหะชวยใหเด็กดิ้นนอยลง ( P = 0.014) 

คะแนนความพึงพอใจของทั้ง 2 กลุม อยูในระดับพึงพอใจมากที่สุดมีคา  ≥ 4.2 ในหัวขอ  ชวยใหทางเดินหายใจโลง ( MEAN = 4.2 - 4.4)  

ชวยใหเด็กพักผอนนอนหลับได    ( MEAN = 4.4 - 4.5)  และความพึงพอใจตอการดูดเสมหะ (MEAN = 4.2 -4.3) ซ่ึงหมายความวา

คุณภาพในการดูดเสมหะของทีมพยาบาลในหนวยงานตอบสนองตอความตองการของญาติผูดูแลไดในระดับที่ดี 

  

 



ขอเสนอแนะ  
 

• การศึกษาคร้ังน้ีไมสามารถอางอิงไปยังกลุมประชากรท่ัวไปได 

• MU SUCKER มีความเหมาะสมท่ีจะนําไปใชสําหรับดูดเสมหะในปากและจมูกสําหรับผูปวยเด็กเล็กทุกรายท่ีตองการดูดเสมหะในปากและ

จมูก  แตตองพิจารณาเร่ืองความเสี่ยงในการติดเชื้อหากใชเคร่ืองดูดเสมหะรวมกันโดยไมไดแบงแยกเปนของผูปวยแตละราย 

• ควรมีการศึกษาเร่ืองระยะเวลาในการดูดเสมหะ  

• ควรมีการศึกษาปจจัยท่ีมีผลในการตรึงผูปวยเด็กเล็กใหอยูน่ิง 



 ขอขอบคุณ 

• ผศ.ดร.สรุศกัดิ์ ตรีนยั คณะพยาบาลศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

• คณุกลัยา แก้วธนะสิน หวัหน้างานวิจยัพฒันาคณุภาพบริการและสารสนเทศทางการพยาบาล สถาบนัสขุภาพเด็กแหง่ชาติมหาราชินี 

• ผศ.ดร.สคุนธา ศิริ  คณะสาธารณสขุศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล 

• อาจารย์จงรักษ์ อตุรารัชต์กิจ และหน่วยบริหารจดัการนวตกรรมรามาธิบดี โรงพยาบาลรามาธิบดี 

• ผู้ ป่วย  ผู้ปกครอง เจ้าหน้าที่ทกุทา่นที่มีสว่นร่วมในงานวิจยัครัง้นี ้

• งานวิจยันีไ้ด้ทนุสนบัสนนุการวิจยับางสว่นจากสมาคมพยาบาลกมุารเวชศาสตร์ประเทศไทย 
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