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นางสาวลดาวรรณ อุบล 

งานการพยาบาลกุมารเวชศาสตร ฝายการพยาบาลโรงพยาบาลศิริราช 



ท่ีมาของนวัตกรรม 

 การใสทอเจาะคอ (Tracheostomy tube) เปนการรักษาท่ีพบบอยใน

ผูปวยเด็ก สวนใหญจะทําในผูปวยเด็กท่ีมีปญหาระบบทางเดินหายใจเรื้อรังท่ีไม

สามารถหยาเครื่องชวยหายใจได ผูปวยท่ีมีภาวะทางเดินหายใจสวนบนอุดกั้น และ

ผูปวยท่ีไมสามารถระบายเสมหะออกจากทางเดินหายใจไดดวยตนเอง เชน ผูปวยท่ีมี

ปญหากลามเนื้อออนแรง เปนตน 

วัตถุประสงคของการใสทอเจาะคอ 

• เพ่ือชวยลดการอุดกั้นในระบบทางเดินหายใจสวนบน  

• ชวยลดภาวะแทรกซอนจากการใสทอชวยหายใจเปนเวลานาน 

• ชวยระบายเสมหะจากทางเดินหายใจ 
  



ท่ีมาของนวัตกรรม 
ภาวะแทรกซอนท่ีเกิดจากการใสทอเจาะคอ 

• การอุดตันของทอเจาะคอจากเสมหะ  

• การติดเช้ือของแผล 

• การเลื่อนหลุดของทอเจาะคอ   

ปจจัยท่ีอาจเปนสาเหตุใหเกิดการเลื่อนหลุดของทอเจาะคอ 

• เชือกผูกรัดทอเจาะคอหลวมเกินไป  

• การเคลื่อนไหวของศีรษะไปมา  

• ทอเจาะคอมีขนาดสั้นเกินไป   

• การดึงรั้งของทอเจาะคอ   



ท่ีมาของนวัตกรรม 
 

 
จากรายงานอุบัติการณของหออภิบาลผูปวยเด็ก 2 อาร ซี ยู เดือนมกราคม-พฤษภาคม 

2560 พบวา มีอุบัติการณการเลื่อนหลุดของทอเจาะคอ จํานวน 2 ครั้ง  

โดยมีสาเหตุจาก 

• เชือกผูกรัดทอเจาะคอหลวมเกินไป  

• เกิดข้ึนในระหวางพลิกตะแคงตัวผูปวย  

• นอกจากนี้ยังพบปจจัยเสริม คือ ผูปวยเด็กมีคอสั้น และมีเนื้อเยื่อบริเวณลําคอท่ี

หนา ทําใหเกิดการเคลื่อนท่ีของเชือกผูกรัดทอเจาะคอ และเชือกผูกรัดทอเจาะคอ

หลวมในภายหลัง 

ความเสี่ยงท่ีเกิดข้ึนเม่ือทอเจาะคอเลื่อนหลุด 

• ขาดอากาศหายใจ 

• เสียชีวิต   



 แนวปฏิบัติในการดูแลผูปวยเด็กท่ีใสทอเจาะคอ (Tracheostomy tube) 

เพื่อปองกันการเลื่อนหลุดของทอเจาะคอ 

วัตถุประสงค 

1.วัตถุประสงคหลัก เพ่ือปองกันการเลื่อนหลุดของทอเจาะคอ 

(Tracheostomy tube) 

2.วัตถุประสงครอง  เพ่ือใหมีแนวปฏิบัติในการดูแลผูปวยเด็กท่ีใสทอ

เจาะคอ เพ่ือปองกันการเลื่อนหลุดของทอเจาะคอ 

 

ระยะเวลาดําเนินการ เดือน มิถุนายน 2560 – เมษายน 2561 

 



หัวหนาโครงการ/รายชื่อสมาชิก 

หัวหนาโครงการ   

                  

                นางสาวลดาวรรณ อุบล          พยาบาลพนักงานมหาวิทยาลัย
     

รายช่ือสมาชิก        

       

             นางสาวกัลยาณ เอ่ียมลําน้ํา     พยาบาลพนักงานมหาวิทยาลัย 
    



ขั้นตอนการดําเนินงาน 
การวางแผน และปฏิบัติงาน ระยะเวลา 

1. คนหาสาเหตุการเลื่อนหลุดของทอเจาะคอภายในหอผูปวยจากรายงาน

อุบัติการณ 
มิ.ย. 60 (2 สัปดาห) 

       2. สืบคนขอมูลปจจัยที่เปนสาเหตุของการเลื่อนหลุดของทอเจาะคอ มิ.ย. 60 (2 สัปดาห) 

3. วางแผน และดําเนินการแกไข โดยจัดทําแนวปฏิบัติในการดูแลผูปวยเด็กที่

ไดรับการใสทอเจาะคอเพื่อปองกันการเลื่อนหลุดของทอเจาะคอ  
มิ.ย. 60 – ก.ค. 60 

4. เผยแพรใหบุคลากรในหอผูปวยรับทราบ และใหปฏิบัติตามแนวปฏิบัติฯ อยาง

เครงครัด จากน้ันปรับปรุงแนวปฏิบัติฯ ตามขอเสนอแนะของบุคลากรเพื่อให

เหมาะสมกับการใชงานจริง จากน้ันเผยแพรซํ้า 

ก.ค.60 – ก.ย.61 

5. รณรงคใหบุคลากรปฏิบัติตามแนวปฏิบัติฯ ก.ย.60 – เม.ย.61 
6. ประเมินผลภายหลังใชแนวปฏิบัติฯ โดยดูจากรายงานอุบัติการณการเกิดทอ

เจาะคอเลื่อนหลุดในหอผูปวย และการสุมสังเกตการใชแนวปฏิบัติฯ ของ

บุคลากรในหอผูปวย 

ก.ย.60 – เม.ย.61 

7. สรุปผลการดําเนินการทุก 1 เดือน ก.ย.60 – เม.ย.61 



1. การดูแลในชวง 7 วันแรกภายหลังผาตัด 

1.1 ในชวง 48 - 72 ช่ัวโมงแรกภายหลังผาตัดการสรางทางเช่ือมระหวางทอหลอดลม

คอ และผิวหนังบริเวณลําคอยังไมชัดเจน ดังนั้นในชวงประมาณ 7 วันแรกหลังผาตัด 

จะตองใหแพทยหนวย ENT เปนผูทําแผลเทานั้น  

1.2 หามเปลี่ยนเชือกผูกรัดทอเจาะคอกอนท่ีแพทยจะ stitch off stay suture แตถา

มีความจําเปนจะตองเปลี่ยนจะตองรายงานแพทยหนวย ENT  

1.3 กอน stitch off stay suture ใหตรวจสอบความหลวมของเชือกผูกรัดทอเจาะ

คอเพียงตําแหนงเดียว โดยการสอด standard finger เขาไปภายในวงเชือกใกลปก 

tracheostomy tube ดานใดดานหนึ่งเทานั้น  

 

แนวปฏิบัติในการดูแลผูปวยเด็กที่ไดรับการใสทอเจาะคอ

เพื่อปองกันการเลื่อนหลุดของทอเจาะคอ 
 



แนวปฏิบัติในการดูแลผูปวยเด็กที่ไดรับการใสทอเจาะ

คอเพ่ือปองกันการเลื่อนหลุดของทอเจาะคอ 

2. การดูแลขณะทําแผล 

2.1 การแกะ และสอดผากอซ ปฏิบัติดังน้ี 

      ชวงเวลาท่ีแกะผากอซแผนเดิมออก: ใชน้ิวโปง 

และน้ิวช้ีของมือขางท่ีไมถนัด ยึดจับปกท้ัง 2 ขาง             

ของ tracheostomy tube ไว  และใชมือขางท่ีถนัด 

ดึงผากอซออกท่ีละดาน โดยหันศีรษะของผูปวยไป

ดานตรงขามกับดานท่ีตองการดึงผากอซออก 

       



แนวปฏิบัติในการดูแลผูปวยเด็กที่ไดรับการใสทอเจาะ

คอเพ่ือปองกันการเลื่อนหลุดของทอเจาะคอ 
2. การดูแลขณะทําแผล 

2.1 การแกะ และสอดผากอซ ปฏิบัติดังนี้ 

      ชวงเวลาท่ีสอดผากอซแผนใหม: หันศีรษะของผูปวยไปดานตรงขามกับดานท่ี

ตองการสอดผากอซ จากนั้นใช forcep จับปกของ tracheostomy tube ดานท่ี

ตองการสอดผากอซใหเผยอข้ึนเล็กนอยพอใหสอดปลายผากอซเขาไปใตปก 

tracheostomy tube ได จากนั้นใหใชนิ้วโปง และนิ้วช้ีของมือขางท่ีไมถนัด ยึดจับ

ปกท้ัง 2 ขางของ tracheostomy tube ไว  และใชมือขางท่ีถนัดจับ forcep แลว

ดึงปลายผากอซออกท่ีอยูใตปก tracheostomy tube ลงมาดานลาง จากนั้นหัน

ศีรษะของเด็กไปอีกดาน แลวทําการสอดผากอซดานท่ีเหลือตามวิธีการเดิม จัดผา

กอซใหสวยงามแลวติดดวยพลาสเตอร 



2. การดูแลขณะทําแผล 

2.2 ใช Y-gauze 2 แผนในการรองใต tracheostomy tube แตในผูปวยบางรายท่ี

ทอเจาะคอมีขนาดสั้นมาก  อาจใช Y-gauze 1 แผน โดยพิจารณาจากภายหลังสอดผา

กอซแลวทอเจาะคอไมเผยอข้ึนมาเหนือ stoma 

2.3 ขณะทําแผลใหจัดทาผูปวยนอนหงายราบ (กรณีไมมีขอหาม) และใชผาหนุนใต

หัวไหลในเด็กเล็ก และหนุนใตทายทอยในเด็กโต เพ่ือใหคอแหงนเล็กนอยโดยไมทําให

ทอเจาะคอเผยอข้ึนมาเหนือ stoma 

2.4 ตองทําการผูกยึดเด็กไมใหดิ้นกอนทําแผล โดยถาเปนเด็กเล็กจะตองทําการหอตัว 

ถาเปนเด็กโตจะตองใชเชือกผูกยึดแขนขา กรณีท่ีเด็กดิ้นมาก อาจตองใชบุคลากร 2 คน

ในการทําแผล โดยใหคนหนึ่งชวยจับเด็กขณะท่ีอีกคนหนึ่งทําแผล  

แนวปฏิบัติในการดูแลผูปวยเด็กที่ไดรับการใสทอเจาะ

คอเพ่ือปองกันการเลื่อนหลุดของทอเจาะคอ 



3. การพลิกตะแคงตัว และจัดทาผูปวย 

3.1 จัดทา หรือพลิกตะแคงตัวผูปวย โดยใชบุคลากร

อยางนอย 2 คน  

     กรณีผูปวยใชเคร่ืองชวยหายใจ:  

คนท่ี 1 ใชนิ้วโปง และนิ้วช้ีของมือขางหนึ่งยึดจับปก

ท้ัง 2 ขางของ tracheostomy tube สวนนิ้วท่ี

เหลือ และอุงมือใชยึดจับขอตอเครื่องชวยหายใจสวน

ท่ีตอกับ tracheostomy tube และ circuit ของ

เคร่ืองชวยหายใจ สวนมืออีกขางจับ circuit ของ

เคร่ืองชวยหายใจใหเคลื่อนท่ีตามเพ่ือไมเกิดการดึงร้ัง

ขณะพลิกตะแคงตัว และคนท่ี 2 ทําหนาท่ีพลิก

ตะแคงตัวผูปวย  

แนวปฏิบัติในการดูแลผูปวยเด็กที่ไดรับการใสทอเจาะ

คอเพ่ือปองกันการเลื่อนหลุดของทอเจาะคอ 



3. การพลิกตะแคงตัว และจัดทาผูปวย 

3.1 ขณะจัดทา หรือพลิกตะแคงตัวผูปวย 

จะตองใชบุคลากรอยางนอย 2 คน  

     กรณีผูปวยไมใชเครื่องชวยหายใจ:  

คนท่ี 1 ใชน้ิวโปง และน้ิวช้ีของมือขางหน่ึงยึด

จับปกท้ัง 2 ขางของ tracheostomy tube 

สวนมืออีกขางจับศีรษะของผูปวย และคนท่ี 2 

ทําหนาที่พลิกตะแคงตัวผูปวย  

 

แนวปฏิบัติในการดูแลผูปวยเด็กที่ไดรับการใสทอเจาะ

คอเพ่ือปองกันการเลื่อนหลุดของทอเจาะคอ 



3. การพลิกตะแคงตัว และจัดทาผูปวย 

3.2 ใช เ ชือกหรื อผ า ผูกยึ ดข อต อ เครื่ อ งช วยหายใจส วน ท่ีต อกั บ 

tracheostomy tube กับตัวผูปวย เพ่ือปองกัน circuit ของเครื่องชวย

หายใจดึงรั้ง tracheostomy tube และตรวจสอบการดึงรั้งของสาย 

circuit เครื่องชวยหายใจกับ tracheostomy tube  

ทุก 1 – 2 ช่ัวโมง 

แนวปฏิบัติในการดูแลผูปวยเด็กที่ไดรับการใสทอเจาะ

คอเพ่ือปองกันการเลื่อนหลุดของทอเจาะคอ 



4. การผูกเชือกรัดทอเจาะคอและการตรวจสอบความหลวมของเชือก 

4.1 เปลี่ยนเชือกผูกรัดทอเจาะคอ เมื่อเชือกเปยก เปอน หรือเชือกที่ผูกไว

หยอน โดยการเปลี่ยนจะตองทําโดยบุคลากรอยางนอย 2 คน โดย แพทย 

หรือพยาบาล ที่สามารถในการใสทอเจาะคอกลับคืนใหผูปวยไดทันที หาก

เกิดปญหาทอเจาะคอเลื่อนหลุด 

4.2 การเปลี่ยนเชือกผูกรัดทอเจาะคอ (tracheostomy tube) ตองสอด

เชือกเสนใหม และผูกเชือกเสนใหมใหเสร็จเรียบรอยกอนนําเชือกเสนเดิม

ออก ผูกเชือกดวยเงื่อนตายจํานวน 3 รอบ และใหปมเชือกอยูบริเวณปก

ของ tracheostomy tube เพ่ือใหสามารถตรวจสอบความแนนของปม

เชือกไดสะดวกและไมกดทับผิวหนังผูปวย 

4.3 ผูกยึดผูปวยเด็กไมใหดิ้น โดยการหอตัวถาเปนเด็กเล็ก และใชผาผูกยึด

แขนขาในกรณีผูปวยเด็กโต พยาบาลคนหน่ึงใชมือขางหน่ึงจับศีรษะของ

ผูปวยไมใหขยับไปมา สวนมืออีกขางจะจับบริเวณปกของ tracheostomy 

tube ทั้ง 2 ขางตลอดเวลา จนกวาพยาบาลคนที่สองผูกเชือกเสนใหมและ

ตัดเชือกเสนเกาออกเรียบรอย หากในกรณีที่เด็กดิ้นมากจะตองมีบุคลากรอีก 

1 คน มาจับลําตัวเด็ก 

แนวปฏิบัติในการดูแลผูปวยเด็กที่ไดรับการใสทอเจาะ

คอเพ่ือปองกันการเลื่อนหลุดของทอเจาะคอ 



4. การผูกเชือกรัดทอเจาะคอและการตรวจสอบความหลวมของเชือก 

4.4 พยาบาลที่ทําการผูกเชือกควรทําดวยความรวดเร็วและเตรียมความพรอม

ของอุปกรณ วัดความยาวของเชือกและตัดเชือกใหมีความยาวที่เหมาะสมกอนที่

จะเริ่มทําการผูกเชือกเสนใหม ลดชวงเวลาเสี่ยงที่จะเกิดการเลื่อนหลุดของทอ

เจาะคอ  

4.5 ตรวจสอบความแนนของเชือกผูกทอเจาะคอไมแนนรัดคอของผูปวยมาก

เกินไป โดยผูผูกเชือกสอดน้ิวกลางของมือเขาไประหวางวงเชือกได  (ปจจุบันใช 

standard finger) หลังจากผูกเชือกเสร็จจะตองตรวจสอบอีกครั้งโดยพลิกหนา

ผูปวยไปดานซายขวา และแหงนคอผูปวยดูวาทอเจาะคอไมเผยอขึ้น  

4.6 ตรวจสอบความแนนของเชือกผูกรัดทอเจาะคอ (tracheostomy tube) 

เวรละ1 ครั้งในชวงรับเวร โดยใช นวัตกรรม standard finger สอดเขาไป

ระหวางวงเชือกกับตัวผูปวย 2 ตําแหนง คือ 1) สอดเขาไปภายในวงเชือกใกล

ปก tracheostomy tube ดานใดดานหน่ึง และ 2) สอด standard finger 

แลวหมุนรอบเชือกจากดานหน่ึงไปอีกดานหน่ึง โดยใชน้ิวโปง และน้ิวชี้ของมือ

อีกขางหน่ึงยึดจับปกทั้ง 2 ขางของ tracheostomy tube ไวตลอดเวลา หาก

พบวาเชือกหยอน หรือปมเชือกเลื่อน ใหทําการเปลี่ยนเชือกเสนใหมทันที แตถา

ยังไมสามารถเปลี่ยนเชือกไดทันที จะตองทําการแกะปมเชือกออกและผูกใหแนน 

แนวปฏิบัติในการดูแลผูปวยเด็กที่ไดรับการใสทอเจาะ

คอเพ่ือปองกันการเลื่อนหลุดของทอเจาะคอ 



STANDARD FINGER 



เรื่องท่ีสุมสังเกต ทํา ไมทํา 

1.ตรวจสอบความแนนของเชือกผูกรัดทอเจาะคอ 

(tracheostomy tube) เวรละ1 ครั้งในชวงรับเวร 

    

2.เปลี่ยนเชือกผูกรัดทอเจาะคอ (tracheostomy 

tube) เม่ือเชือกเปยกเปอน หรือเชือกท่ีผูกไวหยอนโดย

บุคลากรอยางนอย 2 คน 

    

3.ใชนิ้วมือประคองบริเวณทอเจาะคอและสาย Circuit 

เครื่องชวยหายใจขณะพลิกตะแคงตัว 

    

4.ทําแผลทอเจาะคอตามแนวปฏิบัติในการดูแลผูปวยท่ี

ใสทอเจาะคอ 

    

การสุมสังเกตการปฏิบัติตามแนวปฏิบัติในการดูแลผูปวยที่ใส

ทอเจาะคอ เพื่อปองกันการเลื่อนหลุดของทอเจาะคอ 



ตัวชี้วัดผลสําเร็จของโครงการและผลลัพธ 

ตัววัด/ตัวช้ีวัดสําคัญ 

(PI/KPI) 

ตอบมิติคุณภาพ 

ท่ีแสดงในวัตถุประสงค 

(ใสเครื่องหมาย ) 

เปาหมาย 

(Target) 

ผลลัพธการดําเนิน 

กอนเริ่ม

โครงการ 

หลังดําเนินการโครงการ 

(> 3 รอบการวัดผล) 

คว
าม

ปล
อด

ภัย
 

คุณ
ภา

พ 

ระ
ยะ

เว
ลา

 

ตน
ทุน

/ 
คา

ใช
จา

ย 

คว
าม

พึง
พอ

ใจ
 

ครั้งที่ 1 

วัน/เดือน/ 

ป 

  มิ.ย-ก.ย 

 60  

ครั้งที่ 2 

วัน/เดือน/

ป  

ต.ค-ธ.ค 

60 

ครั้งที่ 3 

วัน/เดือน/

ป 

ม.ค-เม. ย 

61  

1.อุบัติการณการเลื่อน

หลุดของทอเจาะคอ 
         0  2 1 0 0 

2.อุบัติการณเชือกผูกรัด

ทอเจาะคอหลวม  
          0 2 1 0 0 

3.อุบัติการณการดึงรั้ง 

Tracheostomy tube 

จาก Circuit เครื่องชวย

หายใจ  

          0  - 0 0 0 



ตัววัด/ตัวช้ีวัดสําคัญ 

(PI/KPI) 

ตอบมิติคุณภาพ 

ท่ีแสดงในวัตถุประสงค 

(ใสเครื่องหมาย ) 

เปาหมาย 

(Target) 

 

ผลลัพธการดําเนิน 

กอนเริ่ม

โครงการ 

หลังดําเนินการโครงการ 

(> 3 รอบการวัดผล) 

คว
าม

ปล
อด

ภัย
 

คุณ
ภา

พ 

ระ
ยะ

เว
ลา

 

ตน
ทุน

/ 
คา

ใช
จา

ย  

คว
าม

พึง
พอ

ใจ
 ครั้งที่ 1 

วัน/เดือน/ป 

  มิ.ย-ก.ย 

 60  

ครั้งที่ 2 

วัน/เดือน/ป  

ต.ค-ธ.ค  

60 

ครั้งที่ 3 

วัน/เดือน/ป 

ม.ค-เม. ย 61  

4.อุบัติการณทอ

เจาะคอเผยอ

ข้ึนมาเหนือ 

Stoma ภายหลัง

ทําแผล  

          0  

- 

1 0 0 

5.อัตราการปฏิบัติ

ตามแนวทางการ

ดูแลผูปวยท่ีใสทอ

เจาะคอเพ่ือ

ปองกันการเลื่อน

หลุดของทอเจาะ

คอ 

  

          100 - 50 95 99 

ตัวชี้วัดผลสําเร็จของโครงการและผลลัพธ 



 

การพัฒนาปรับปรุง  

 ปญหา/สาเหตุ

สําคัญ 
วงรอบการปรับปรุง สรุปการพัฒนาปรับปรุง และผล 

พบอุบัติการณ

การเกิดการเลื่อน

หลุดของทอเจาะ

คอ 2 ราย ตั้งแต 

เดือน มกราคม – 

พฤษภาคม 2560  

CQI รอบท่ี 1 

ระยะเวลา  

มิ.ย. – ก.ย. 2560  

สรางแนวปฏิบัติในการดูแลผูปวยเด็กท่ีใสทอ

เจาะคอ (Tracheostomy) เนนการดูแล

ผูปวยขณะพลิกตะแคงตัว การดูแลขณะทํา

แผล การตรวจสอบเชือกผูกรัดทอเจาะคอ

และการปอ ง กันการดึ ง ร้ั ง ของ  circuit 

เคร่ืองชวยหายใจ พบวา พยาบาลในหอ

ผูปวยปฏิบัติตามแนวทางการปฏิบัติ รอยละ 

50 ยังมีปฏิบัติดูแลไมเปนแนวทางเดียวกัน 

และเกิดอุบัติการณการเกิดการเล่ือนหลุด

ของทอเจาะคออีก 1 ราย 



การพฒันาปรับปรุง 

ปญหา/สาเหตุสําคัญ 
วงรอบการ

ปรับปรุง 
สรุปการพัฒนาปรับปรุง และผล 

พบอุบัติการณการเกิดการ

เลื่อนหลุดของทอเจาะคอ 1

ราย ใน เดือนกันยายน 

2560 ขณะพลิกตะแคงตัว

สาเหตุ 

-เชือกผูกรัดคอหลวม 

-มีการดึงรั้งของสายCircuit 

เครื่องชวยหายใจ 

- บริเวณลําคอหนาและยน 

CQI รอบท่ี 2 

ระยะเวลา 

ต.ค. – ธ.ค. 2560 

  

ปรับปรุงแนวปฏิบัติ โดยแบงเปน  4 

ประเด็นหลักและอธิบายวิธีการปฏิบัติ

อยางละเอียดและรณรงคใหบุคลากร

ปฏิบัติอยางเครงครัด พบวา พยาบาล

ในหอผูปวยปฏิบัติตามแนวทางการ

ป ฏิ บั ติ  ร อ ย ล ะ  9 5  แ ล ะ ไ ม เ กิ ด

อุบัติการณการเกิดการเล่ือนหลุดของ

ทอเจาะคอ 



การพฒันาปรับปรุง 

ปญหา/สาเหตุสําคัญ 
วงรอบการ

ปรับปรุง 
สรุปการพัฒนาปรับปรุง และผล 

การทําแผลทอเจาะคอของ

บุ ค ล า ก ร ยั ง ข า ด ค ว า ม

ระมัดระวังและปฏิบัติ ไม

เปนแนวทางเดียวกัน ซ่ึง

เสี่ยงตอการเกิดการเลื่อน

หลุดของทอเจาะคอ 

CQI รอบท่ี 3 

ระยะเวลา 

ม.ค. – เม.ย. 2561 

ปรับปรุงวิธีการทําแผลใหครอบคลุม

มากย่ิงขึ้น ในดานเทคนิคการทําแผล 

การใชผากอซรองใตแผล การจัดทา

ผูปวยขณะทําแผล พบวาบุคลากรให

การดูแลผูปวยตามแนวปฏิบัติ เปน

มาตรฐานและแนว ทางเดียว กัน

จํ าน ว น ร อ ยละ  9 9  แ ละ ไ ม เ กิ ด

อุบัติการณการเกิดการเล่ือนหลุดของ

ทอเจาะคอ 



สรุปผลการดําเนินการ 

1. ปญหา/ขอจํากัดท่ีเกิดข้ึนจากการดําเนินการ 

        ผูปวยเด็กท่ีไดรับการผาตัดใสทอเจาะคอมีหลายชวงอายุและมีพยาธิสภาพท่ีแตกตาง

กันไป ในเด็กเล็กหรือเด็กท่ีมีความพิการทางสมองซึ่งไมสามารถบอกความตองการและ

ควบคุมการเคล่ือนไหวได แสดงออกโดยการดิ้นกระสับกระสาย รองไห ไอ เปนตน ทําใหมี

ความเส่ียงในการเกิดการเล่ือนหลุดของทอเจาะคอเพิ่มขึ้น   ดงันัน้การปองกันการเลื่อน

หลุดของทอเจาะคอในผูปวยกลุมนี้อาจตองใชวิธีการผูกยึดเพ่ือจํากัดการเคลื่อนไหวและ

ใหยา Sedate เพ่ือใหผูปวยสุขสบายและลดความเจ็บปวดท่ีเกิดข้ึน การลดความ

เจ็บปวดตองอาศัยความรวมมือของแพทยผูดูแลในการใหยา หากการใหยาดงักลาวไม

เพียงพอ ผูปวยมีความเจ็บปวดไมสุขสบายและตื่น รอง ดิ้นกระสับกระสายซ่ึงมีผลทําให

เกิดความเสี่ยงในการเกิดการเลื่อนหลุดของทอเจาะคอได 



2. กระบวนการเรียนรูท่ีเกิดข้ึน 

        ผูปวยเด็กมีความแตกตางกับผูใหญ 

        - ในดานสรีระของรางกายท่ีมีขนาดคอส้ันกวา ผิวหนังบริเวณคอมีความหนา  

        - การรับรู การส่ือสารและควบคุมการเคล่ือนไหวไมดีเทาในผูใหญ  

        - การแสดงออกในลักษณะทาทาง เชนการรองไห ดิ้นไปมา  

      จึงมีความเสี่ยงในการเกิดการเลื่อนหลุดของทอเจาะคอมากกวาในผูใหญ การให

การดูแลโดยมีแนวปฏิบัติฯ เปนการดูแลเพ่ือใหเกิดความระมัดระวังมากข้ึนและเปนการ

ปองกันการเกิดการเลื่อนหลุดของทอเจาะคอท่ีเปนมาตรฐานเดียวกัน หากบุคลากร

ปฏิบัติตามแนวปฏิบัติอยางสมํ่าเสมอ สงผลใหการเกิดอุบัติการณการเลื่อนหลุดของทอ

เจาะคอลดลงหรือไมเกิดอุบัติการณการเลื่อนหลุดของทอเจาะคอในหอผูปวยได 

สรุปผลการดําเนินการ 
 

  



แผนการท่ีจะพัฒนาตอเนื่องตอไป 
 ปรับปรุงแนวปฏิบัติดูแลผูปวยท่ีใสทอเจาะคอเพ่ือปองกันการเลื่อนหลุดของ

ทอเจาะคอใหครอบคลุม 

       - ในดานการลดความเจ็บปวดในระยะแรกภายหลังผาตัดใสทอเจาะคอ ซ่ึงการ

ควบคุมความเจ็บปวดท่ีเหมาะสม และมีประสิทธิภาพเปนการสงเสริมใหผูปวยได

พักผอนมากข้ึน 

       - ครอบคลุมในดานการจํากัดการเคลื่อนไหวในผูปวยเด็กเล็ก และผูปวยท่ีควบคุม

การเคลื่อนไหวไมได  

  

“ เพ่ือปองกันความเสี่ยงท่ีอาจทําใหเกิดการเลื่อนหลุดของทอเจาะคอ      

ใหครอบคลุมมากยิ่งข้ึน”  



 แนวปฏิบัติในการดูแลผูปวยเด็กท่ีใสทอเจาะคอ (Tracheostomy tube) 

เพื่อปองกันการเลื่อนหลุดของทอเจาะคอ 
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