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บทคัดย่ อ
เป็ นการศึ กษาเชิ งพรรณนาแบบย้อนหลัง ศึ กษาจากรายงานสถิติประจาปี และอุบตั ิการณ์ท่อทางเดินหายใจ
เลื่อนหลุดในผูป้ ่ วยเด็กทารกระยะวิกฤต ปี พ.ศ 2557-2559 โดยใช้แบบบันทึกการเกิดอุบตั ิการณ์ท่อทางเดินหายใจเลื่อน
หลุดโดยไม่ได้วางแผน ผลการศึ กษาพบว่า อุบตั ิการณ์ท่อทางเดินหายใจเลื่อนหลุดในผูป้ ่ วยเด็กทารกระยะวิกฤตอายุ
0-1 ปี พบมากในผูป้ ่ วยเพศชายร้อยละ 76.4 เข้ารับรักษาด้วยโรคระบบทางเดินหายใจร้อยละ 52.9 ไม่ได้รับยาที่ทาให้
สงบร้อยละ 55 ผูป้ ่ วยรู ้ตวั ตื่นดี ร้อยละ 100 ดิ้นส่ ายหน้าไปมา มีเสมหะน้ าลายมากร้อยละ 90 จากการเกิดอุบตั ิการณ์ท่อ
ทางเดินหายใจเลื่อนหลุดโดยไม่ได้วางแผน จึงมีความสนใจที่จะศึกษาพยาบาลที่ปฏิบตั ิงานในหออภิบาลผูป้ ่ วยกุมารเวช
กรรม จานวน 30 คน โดยใช้แบบประเมินด้านความรู ้ ทัศนคติ และการปฏิ บตั ิการพยาบาลในการป้ องกันท่อทางเดิน
หายใจเลื่อนหลุด ผลการศึกษาพบว่า พยาบาลมีระดับความรู ้ดี ร้อยละ 56.6 มีทศั นคติอยูใ่ นระดับดี ร้อยละ 40.6 มีการ
ปฏิ บตั ิการพยาบาลเหมาะสมดี ร้อยละ 40 ผลการศึ กษาครั้งนี้ ช้ ี ให้เห็ นว่า ควรมีการพัฒนาด้านความรู ้ ทัศนคติ การ
ปฏิบตั ิการพยาบาลและการพัฒนาแนวปฏิบตั ิการพยาบาลในการป้ องกันท่อทางเดินหายใจเลื่อนหลุดในผูป้ ่ วยเด็กทารก
ระยะวิกฤต
ABSTRACT
This is a retrospective, descriptive study. This study analysed the secondary data from the annual statistical service
report and incidence related to unplanned extubations in the pediatric intensive care unit at Srinagarind Hospital, Khon Kaen
province, during January 1, 2014 to December 31, 2017 and the results showed that the risk factor for unplanned extubations
included male gender (76.4%), inadequate sedation (55%), patient agitation and high saliva secretion (90%).Therefore, this
study need to assessment of nursing staff. The subjects (N=30) were registered nurses. A questionnaire comprised with 3
sections is knowledge, attitude and practice measures, was developed by the researcher and tested for content validity and the
reliability, which were 0.95 and 0.93. The Data was analyzed by frequencies, percentages, means, range and standard deviation.
Most of the registered nurses had good knowledge at 56.6%, good attitude at 40.6% and good practice at 40%. The result of the
study suggest that should develop Nurse’ knowledge, attitude, practice and development of clinical nursing practice guideline
for prevention of neonatal unplanned extubations.
คาสาคัญ: ท่อทางเดินหายใจเลื่อนหลุดโดยไม่ได้วางแผน เด็กทารกระยะวิกฤต ความรู ้ ทัศนคติ การปฏิบตั ิของพยาบาล
Keywords: Unplanned Extubation, Critically ill neonate, Knowledge Attitude and Practice of Nurses
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บทนา
จากสถิติของประเทศไทยพบว่า เด็กที่มีความเจ็บป่ วยวิกฤตเข้ารับการรักษาในหอผูป้ ่ วยหนักกุมารเวชกรรมมี
ถึงร้อยละ 10 ของจานวนผูป้ ่ วยเด็กทั้งหมด (ดุสิต และคณะ, 2545) และผูป้ ่ วยเด็กส่ วนใหญ่น้ นั มีปัญหาระบบทางเดิน
หายใจ จาเป็ นต้องใส่ ท่อทางเดินหายใจและใช้เครื่ องช่วยหายใจ ภาวะแทรกซ้อนที่สาคัญจากการใส่ ท่อทางเดินหายใจ
ในผูป้ ่ วยเด็ก คือ การเลื่อนหลุดของท่อทางเดินหายใจโดยไม่ได้วางแผน ผลกระทบจากการเลื่อนหลุดของท่อทางเดิน
หายใจ ทาให้เกิดการขาดออกซิ เจนฉับพลัน การแลกเปลี่ยนก๊าซออกซิ เจนของเนื้ อเยื่อไม่เพียงพอ และการทางานของ
ระบบหัวใจและหลอดเลือดผิดปกติ บางรายจาเป็ นต้องใส่ ท่อทางเดินหายใจซ้ าทันที ทาให้ตอ้ งอยูร่ ักษาในโรงพยาบาล
นานขึ้น เสี ยค่าใช้จ่ายจากการรักษาพยาบาลมากขึ้น สาหรับหออภิบาลผูป้ ่ วยกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลศรี นคริ นทร์พบ
อัตราการเลื่อนหลุดของท่อทางเดินหายใจโดยไม่ได้วางแผน จากสถิติปี พ.ศ. 2557-2559 คิดเป็ นร้อยละ 16.2,13.8 และ
12 : 1000 วันใส่ท่อทางเดินหายใจตามลาดับ และพบว่า การเลื่อนหลุดของท่อทางเดินหายใจในปี พ.ศ. 2557 -2559 พบ
มากที่สุดในผูป้ ่ วยเด็กอายุ 1 เดือน ถึง 1 ปี จากสถิติดงั กล่าวนั้น ปั ญหาท่อทางเดินหายใจเลื่อนหลุดยังคงเป็ นปั ญหาที่พบ
อยู่ใ นปั จ จุ บัน (สถิ ติ อุ บัติ ก ารณ์ อ ภิ บ าลผูป้ ่ วยกุม ารเวชกรรม โรงพยาบาลศรี น คริ น ทร์ , 2557) บทความวิจัย นี้ มี
วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาอุบตั ิการณ์ยอ้ นหลังท่อทางเดินหายใจเลื่อนหลุดในผูป้ ่ วยเด็กทารกระยะวิกฤต อายุ 0-1 ปี ในปี
พ.ศ. 2557-2559 และผลการประเมินความรู ้ ทัศนคติ การปฏิบตั ิของพยาบาล ในการป้ องกันท่อทางเดินหายใจเลื่อนหลุด
ในผูป้ ่ วยเด็กทารกระยะวิกฤตอายุ 0-1 ปี ที่หออภิบาลผูป้ ่ วยกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลศรี นคริ นทร์ โดยคาดว่าจะช่วย
สร้างความตระหนักของพยาบาลเพื่อนาไปสู่การปฏิบตั ิการพยาบาลในการป้ องกันท่อทางเดินหายใจเลื่อนหลุดในผูป้ ่ วย
เด็กทารกระยะวิกฤต และลดอุบตั ิการณ์ท่อทางเดินหายใจเลื่อนหลุดโดยไม่ได้วางแผน
วัตถุประสงค์ ของการวิจยั
1. เพื่อศึกษาอุบตั ิการณ์ท่อทางเดินหายใจเลื่อนหลุดในผูป้ ่ วยเด็กทารกระยะวิกฤต อายุ 0-1 ปี
ในปี พ.ศ 2557-2559
2. เพื่อศึกษาการประเมินความรู ้ ทัศนคติ การปฏิบตั ิของพยาบาลในการป้ องกันท่อทางเดินหายใจเลื่อนหลุด
ในผูป้ ่ วยเด็กทารกระยะวิกฤตอายุ 0-1 ปี
วิธีดาเนินการวิจยั การวิจยั ครั้งนี้ เป็ นการศึกษาเชิงพรรณนาแบบย้อนหลัง (Retrospective, Descriptive study)
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากร คือ พยาบาลประจาการแผนกการพยาบาลผูป้ ่ วยระยะวิกฤต ที่ปฏิบตั ิงานในหออภิบาลผูป้ ่ วย
กุมารเวชกรรมและมีประสบการณ์ในการปฏิบตั ิงานมากกว่า 1 ปี จานวน 30 คน
กลุ่มตัวอย่ าง คือ ใช้ประชากรทั้งหมดเป็ นกลุ่มตัวอย่าง
เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
1. แบบบันทึกปั จจัยและผลกระทบของการเกิดอุบตั ิการณ์ท่อทางเดินหายใจเลื่อนหลุดโดยไม่ได้วางแผน ซึ่ง
ผ่านการตรวจสอบความตรงตามเนื้อหาจากผูท้ รงคุณวุฒิ ได้ค่าดัชนีความตรงตามเนื้อหา เท่ากับ 0.98
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2. แบบประเมินพยาบาลด้านความรู ้ ทัศนคติ และการปฏิบตั ิการพยาบาลในการป้ องกันท่อทางเดินหายใจ
เลื่ อนหลุดในผูป้ ่ วยเด็กทารกระยะวิกฤตอายุ 0-1 ปี ซึ่ งผ่านการตรวจสอบความตรงตามเนื้ อหาและความเที่ ยงจาก
ผูท้ รงคุณวุฒิ ได้ค่าดัชนีตรงตามเนื้อหา เท่ากับ 0.95 และค่าความเที่ยง เท่ากับ 0.93
วิธีการเก็บรวบรวมข้ อมูล
ระยะที่ 1 สารวจอุบัติการณ์ ท่อทางเดิ นหายใจเลื่ อนหลุด ปี พ.ศ 2557-2559 โดยใช้แบบบันทึ กปั จจัยและ
ผลกระทบของการเกิดอุบตั ิการณ์ท่อทางเดินหายใจเลื่อนหลุดโดยไม่ได้วางแผน และทาการวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้สถิติ
เชิงพรรณนา (Descriptive Statistics analysis)
ระยะที่ 2 นาแบบประเมินพยาบาลด้านความรู ้ ทัศนคติ และการปฏิบตั ิการพยาบาลในการป้ องกันท่อทางเดิน
หายใจเลื่อนหลุดในผูป้ ่ วยเด็กทารกระยะวิกฤตอายุ 0-1 ปี ให้กบั พยาบาลได้ตอบแบบสอบถาม และทาการวิเคราะห์
ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics analysis)
ระยะที่ 3 นาเสนอข้อมูลในระยะที่ 1 และระยะที่ 2 ให้กบั พยาบาลประจาการแผนกการพยาบาลผูป้ ่ วยระยะ
วิกฤต ที่ปฏิบตั ิงานในหออภิบาลผูป้ ่ วยกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลศรี นคริ นทร์
การวิเคราะห์ ข้อมูล
ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ SPSS for Windows วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้สถิติพรรณนา (Descriptive Statistics
analysis) ในการแจกแจงความถี่ จานวนร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของข้อมูล
ผลการศึกษา
ระยะที่ 1 จากการสารวจอุบตั ิการณ์ท่อทางเดินหายใจเลื่อนหลุด ปี พ.ศ 2557-2559 พบว่า
อุบตั ิการณ์ท่อทางเดินหายใจเลื่อนหลุด โดยไม่ได้วางแผนในผูป้ ่ วยทารกและเด็กวิกฤตหออภิบาลผูป้ ่ วยกุมาร
เวชกรรม แผนกการพยาบาลผูป้ ่ วยระยะวิกฤต โรงพยาบาลศรี นคริ นทร์
ตั้งแต่ เดือนมกราคม ถึง เดือนธันวาคม 2557 มีจานวน 28 ครั้ง คิดเป็ นอัตราการเกิดอุบตั ิการณ์ 16.2 ต่อ 1000
วันใส่ ท่อทางเดิ นหายใจ และพบว่ามีผูป้ ่ วยท่อทางเดิ นหายใจเลื่อนหลุด 24 คน โดยมีผูป้ ่ วยที่ ท่อทางเดินหายใจเลื่อน
หลุดซ้ า 4 ครั้ง มีจานวน 1 คน รวมเป็ น 25 คน 28 ครั้ง
เดือนมกราคม ถึง เดือนธันวาคม 2558 มีจานวน 26 ครั้ง คิดเป็ นอัตราการเกิดอุบตั ิการณ์ 13.8 ต่อ 1000 วัน
ใส่ ท่อทางเดินหายใจ และพบว่ามีผปู ้ ่ วยท่อทางเดินหายใจเลื่อนหลุด 20 คน โดยมีผปู ้ ่ วยที่ท่อทางเดินหายใจเลื่อนหลุดซ้ า
2 ครั้ง มีจานวน 3 คน รวมเป็ น 23 คน 26 ครั้ง
เดือนมกราคม ถึง เดือนธันวาคม 2559 มีจานวน 20 ครั้ง คิดเป็ นอัตราการเกิดอุบตั ิการณ์ 12 ต่อ 1000 วัน ใส่ท่อ
ทางเดิ นหายใจ และพบว่ามีผูป้ ่ วยท่อทางเดินหายใจเลื่อนหลุด 16 คน โดยมีผูป้ ่ วยที่ท่อทางเดินหายใจเลื่อนหลุดซ้ า 2
ครั้ง มีจานวน 2 คน รวมเป็ น 18 คน 20 ครั้ง ผลการวิเคราะห์นาเสนอในรู ปแบบตารางประกอบคาบรรยาย ดังนี้
1.1 แบบบันทึกปั จจัยที่มีผลต่อการเกิดอุบตั ิการณ์ท่อทางเดินหายใจเลื่อนหลุดโดยไม่ได้ วางแผนในผูป้ ่ วยเด็ก
ทารกระยะวิกฤต อายุ 0-1 ปี หออภิบาลผูป้ ่ วยกุมารเวชกรรม ประกอบด้วย 4 ส่วน ดังนี้
1.1.1 ส่วนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไป
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ตารางที่ 1 จานวนและร้อยละของผูป้ ่ วยเด็กทารกอายุ 0-1 ปี จาแนกตามข้อมูลส่วนบุคคล
ปี พ.ศ.
2557 (n=17)
2558 (n=10)
2559 (n=8)
ข้อมูลส่วนบุคคล
จานวน/ร้อยละ
จานวน/ร้อยละ
จานวน/ร้อยละ
เพศ
ชาย
13/76.4
6/60
2/25
หญิง
4/23.5
4/40
6/75
* หมายเหตุ
พ.ศ. 2557 มีจานวนผูป้ ่ วย 0-1 ปี ET-tube เลื่อนหลุด 17 คน และมี 1 คน ET-tube เลื่อนหลุดซ้ า 3 ครั้ง รวมเป็ น 20 ครั้ง
พ.ศ. 2559 มีจานวนผูป้ ่ วย 0-1 ปี ET-tube เลื่อนหลุด 8 คน และมี 1 คน ET-tube เลื่อนหลุดซ้ า 1 ครั้ง รวมเป็ น 9 ครั้ง
1.1.2 ส่วนที่ 2 การวินิจฉัยโรคและการรักษา
1.1.2.1 การวินิจฉัยโรคและการผ่าตัด ผูป้ ่ วยกลุ่มเป้ าหมายส่ วนใหญ่ได้รับการวินิจฉัยโรคมาก
ที่สุด คือ โรคระบบทางเดินหายใจ รองลงมา คือ โรคระบบประสาท และโรคระบบหัวใจและหลอดเลือด
ตารางที่ 2 จานวนและร้อยละของผูป้ ่ วยเด็กทารกอายุ 0-1 ปี จาแนกตามการวินิจฉัยโรคและการผ่าตัด
ปี พ.ศ.
2557 (n=17)
2558 (n=10)
2559 (n=8)
การวินิจฉัยโรคและการผ่าตัด
จานวน/ร้อยละ
จานวน/ร้อยละ
จานวน/ร้อยละ
การวินิจฉัยโรค
โรคระบบทางเดินหายใจ
9/52.9
5/50
3/37.5
โรคระบบหัวใจและหลอดเลือด
4/23.5
4/40
3/37.5
โรคระบบประสาท
4/23.5
1/10
2/25
โรคระบบโลหิ ต
โรคระบบทางเดินอาหาร
โรคระบบอื่นๆ
1.1.2.2 การได้รับยา ผูป้ ่ วยกลุ่มเป้ าหมาย ไม่ได้รับยา sedation และ ได้รับยา sedation
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ตารางที่ 3 จานวนและร้อยละของจานวนครั้งของผูป้ ่ วยของเกิดอุบตั ิการณ์ท่อทางเดินหายใจเลื่อนหลุด โดยไม่ได้
วางแผนในผูป้ ่ วยเด็กทารกอายุ 0-1 ปี จาแนกตามการได้รับยา sedation
ปี พ.ศ.
2557 (n=20)
2558 (n=10)
2559 (n=9)
การได้รับยา
จานวน/ร้อยละ
จานวน/ร้อยละ
จานวน/ร้อยละ
การได้รับยา sedation
ไม่ได้รับยา
11/55
3/30
3/33.3
ได้รับยา
9/45
7/70
5/55.5
* หมายเหตุ
พ.ศ. 2557 มีจานวนผูป้ ่ วย 0-1 ปี ET-tube เลื่อนหลุด 17 คน และมี 1 คน ET-tube เลื่อนหลุดซ้ า 3 ครั้ง รวมเป็ น 20 ครั้ง
พ.ศ. 2559 มีจานวนผูป้ ่ วย 0-1 ปี ET-tube เลื่อนหลุด 8 คน และมี 1 คน ET-tube เลื่อนหลุดซ้ า 1 ครั้ง รวมเป็ น 9 ครั้ง
1.1.3 ส่ วนที่ 3 การใส่ คาท่อทางเดิ นหายใจ พบว่าผูป้ ่ วยกลุ่มเป้ าหมายทั้งหมดใส่ คาท่อทางเดินหายใจ
ชนิ ด ET-tube ร้อยละ 100.00 ช่วงเวลาที่เกิดอุบตั ิการณ์ส่วนใหญ่พบในเวรเช้า ชนิ ดของการเกิดอุบตั ิการณ์เกิดจากการ
ดิ้น/ไอ/ขย้อนมากที่สุด จานวนครั้งที่เกิดอุบตั ิการณ์เป็ นครั้งแรกพบมาก และส่วนใหญ่ใส่ท่อทางเดินหายใจซ้ า ดังแสดง
ในตารางที่ 4
ตารางที่ 4 จานวนและร้อยละของจานวนครั้งที่ผปู ้ ่ วยเด็กทารกอายุ 0-1 ปี เกิดอุบตั ิการณ์ท่อทางเดินหายใจเลื่อนหลุด
โดยไม่ได้วางแผนในผูป้ ่ วยทารกและเด็กวิกฤต
ปี พ.ศ.
2557 (n=20)
2558 (n=10)
2559 (n=9)
จานวน/ร้อยละ
จานวน/ร้อยละ
จานวน/ร้อยละ
ชนิดของท่อทางเดินหายใจ
Endotracheal tube (ET-tube)
20/100
10/100
9/100
การใส่ท่อทางเดินหายใจ
เวรเช้า เวลา 07.45-15.45 น.
10/5
5/50
1/11.1
เวรบ่าย เวลา 15.45-23.45 น.
8/40
3/30
4/44.4
เวรดึก เวลา 23.45-07.45 น.
2/10
2/20
4/44.4
ชนิดของการเกิดอุบตั ิการณ์
เลื่อน
20/100
10/100
9/100
ถูกดึง
สาเหตุที่เกี่ยวข้อง
ดิ้น/ไอ/ขย้อน
20/100
10/100
9/100
ผูป้ ่ วยดึงเอง
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ตารางที่ 4 จานวนและร้อยละของจานวนครั้งที่ผปู ้ ่ วยเด็กทารกอายุ 0-1 ปี เกิดอุบตั ิการณ์ท่อทางเดินหายใจเลื่อนหลุด
โดยไม่ได้วางแผนในผูป้ ่ วยทารกและเด็กวิกฤต (ต่อ)
ปี พ.ศ.
2557 (n=20)
2558 (n=10)
2559 (n=9)
จานวน/ร้อยละ
จานวน/ร้อยละ
จานวน/ร้อยละ
จานวนครั้งที่เกิดอุบตั ิการณ์
ครั้งแรก
17/85
10/100
8/88.8
ครั้งที่ 2
3/15
1/11.1
การใส่ท่อทางเดินหายใจ
ไม่ได้ใส่ท่อทางเดินหายใจ
6/30
4/40
2/22.2
ใส่ท่อทางเดินหายใจซ้ า
14/70
6/60
7/77.7
* หมายเหตุ
พ.ศ. 2557 มีจานวนผูป้ ่ วย 0-1 ปี ET-tube เลื่อนหลุด 17 คน และมี 1 คน ET-tube เลื่อนหลุดซ้ า 3 ครั้ง รวมเป็ น 20 ครั้ง
พ.ศ. 2559 มีจานวนผูป้ ่ วย 0-1 ปี ET-tube เลื่อนหลุด 8 คน และมี 1 คน ET-tube เลื่อนหลุดซ้ า 1 ครั้ง รวมเป็ น 9 ครั้ง
ตารางที่ 5 จานวนและร้อยละของจานวนครั้งของผูป้ ่ วยเด็กทารกอายุ 0-1 ปี เกิดอุบตั ิการณ์ท่อทางเดินหายใจเลื่อนหลุด
โดยไม่ได้วางแผนในผูป้ ่ วยทารกและเด็กวิกฤต จาแนกตามปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดอุบตั ิการณ์ท่อทางเดิน
หายใจเลื่อนหลุดโดยไม่ได้วางแผนในผูป้ ่ วยทารกและเด็กวิกฤต
ปี พ.ศ.
2557 (n=20)
2558 (n=10)
2559 (n=9)
ปั จจัยที่มีผลต่อการเกิดท่อทางเดินหายใจเลื่อนหลุด
จานวน/ร้อยละ จานวน/ร้อยละ จานวน/ร้อยละ
1. ด้านผูป้ ่ วย
ระดับความรู ้สึกตัว
รู ้สึกตัวดี/active ดี/ให้ความร่ วมมือ
รู ้ตวั /active แต่ไม่ให้ความร่ วมมือ
20/100
10/100
9/100
พฤติกรรมที่แสดงออกของผูป้ ่ วย
สงบและให้ความร่ วมมือ
ดิ้น/ส่ายหน้าไปมา
18/90
9/90
8/88.8
เกร็ ง/กระตุก
2/10
1/10
1/11.1
ปริ มาณเสหะและน้ าลาย
มีเสมหะและน้ าลายมาก
18/90
10/100
9/100
มีเสมหะและน้ าลายน้อย
2/10
2. ด้านบุคลากร
ประสบการณ์การทางานของพยาบาลเจ้าของไข้
1-2 ปี
12/60
8/80
5/55.5
3-5 ปี
8/40
2/20
4/44.4
6-10 ปี
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ตารางที่ 5 จานวนและร้อยละของจานวนครั้งของผูป้ ่ วยเด็กทารกอายุ 0-1 ปี เกิดอุบตั ิการณ์ท่อทางเดินหายใจเลื่อนหลุด
โดยไม่ได้วางแผนในผูป้ ่ วยทารกและเด็กวิกฤต จาแนกตามปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดอุบตั ิการณ์ท่อทางเดิน
หายใจเลื่อนหลุดโดยไม่ได้วางแผนในผูป้ ่ วยทารกและเด็กวิกฤต (ต่อ)
ปี พ.ศ.
2557 (n=20)
2558 (n=10)
2559 (n=9)
ปั จจัยที่มีผลต่อการเกิดท่อทางเดินหายใจเลื่อนหลุด
จานวน/ร้อยละ จานวน/ร้อยละ จานวน/ร้อยละ
3. ด้านระบบงานการผูกยึด/ห่อตัว
ไม่ผกู ยึด/ไม่ห่อตัว
4/20
3/30
1/11.1
ผูกยึด/ห่อตัว
16/80
7/70
8/88.8
4. ด้านอุปกรณ์
พลาสเตอร์ยดึ ตรึ งท่อทางเดินหายใจ
ติดแน่นไม่ลอก
8/40
2/20
4/44.4
หลุดลอก
12/60
8/80
5/55.5
* หมายเหตุ
พ.ศ. 2557 มีจานวนผูป้ ่ วย 0-1 ปี ET-tube เลื่อนหลุด 17 คน และมี 1 คน ET-tube เลื่อนหลุดซ้ า 3 ครั้ง รวมเป็ น 20 ครั้ง
พ.ศ. 2559 มีจานวนผูป้ ่ วย 0-1 ปี ET-tube เลื่อนหลุด 8 คน และมี 1 คน ET-tube เลื่อนหลุดซ้ า 1 ครั้ง รวมเป็ น 9 ครั้ง
ระยะที่ 2 สรุ ปผลการสารวจแบบประเมินพยาบาลด้านความรู ้ ทัศนคติ และการปฏิ บตั ิการพยาบาล ในการ
ป้ องกันท่อทางเดินหายใจเลื่อนหลุดในผูป้ ่ วยเด็กทารกระยะวิกฤต ดังนี้ ด้านข้อมูลส่วนบุคคล พบว่าอยูใ่ นช่วงอายุ 2330 ปี จานวน 21 คน ช่วงอายุ 31-40 ปี จานวน 8 คน และช่วงอายุ 41-50 ปี จานวน 1 คน ด้านประสบการณ์ในการทางาน
พบว่า 1-5 ปี จานวน 11 คน 6-10 ปี จานวน 15 คน และ > 15 ปี จานวน 4 คน
การประเมิน
ด้านความรู ้
ด้านทัศนคติ
ด้านการปฏิบตั ิการพยาบาล

ผลการประเมิน
มีความรู ้ดี
มีทศั นคติดี
มีการปฏิบตั ิเหมาะสมดี

ร้อยละ
56
46.6
40

ระยะที่ 3 สรุ ปผลจากการนาเสนอข้อมูลในระยะที่ 1 และระยะที่ 2 ให้กบั พยาบาลประจาการแผนกการ
พยาบาลผูป้ ่ วยระยะวิกฤต ที่ปฏิบตั ิงานในหออภิบาลผูป้ ่ วยกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลศรี นคริ นทร์ พบว่า
จากการนาเสนอข้อมูลในระยะที่ 1 พยาบาลประจาการมีความคิดเห็น ด้านอุบตั ิการณ์สาเหตุของการเกิดท่อ
ทางเดิ นหายใจเลื่อนหลุดในผูป้ ่ วยเด็กทารกโดยไม่ได้วางแผนนั้น สามารถสรุ ปได้ 4 ด้านดังนี้ 1. ปั จจัยด้านบุคคล
ประกอบด้วย ผูป้ ่ วยเด็กทารกเกิดจาก เด็กดิ้น หันศีรษะไปมาเนื่องจากความไม่สุขสบาย มีขอ้ เสนอแนะว่า ค้นหาสาเหตุ
ที่ ผูป้ ่ วยไม่สุขสบายและแก้ไข ดังนี้ เมื่อผูป้ ่ วยเปี ยกแฉะควรเปลี่ยนผ้าทุกครั้ง เมื่อมีไข้ให้เช็ดตัวลดไข้และดูแลให้
ได้รับยาลดไข้ตามแผนการรักษา ผูป้ ่ วยที่มีอาการท้องอืด ท้องโตตึง หรื ออาเจียน จัดให้นอนศีรษะสู ง ดูแลใส่ สายยาง
กระเพาะอาหารเพื่อระบายลม ในกระเพาะอาหาร ดูแลให้ได้รับยาขับลม ยาแก้อาเจียนตามแผนการรักษา ผูป้ ่ วยเด็กมี
เสมหะและมีน้ าลายในปากจานวนมาก มีขอ้ เสนอแนะว่า ถ้ามีน้ าลายมากให้ดูดน้ าลายทุก 1-2 ชัว่ โมง ถ้าพบมีเสมหะ
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ให้ดูดเสมหะอย่างถูกวิธี โดยจะทาการดูเสมหะชนิดแบบเปิ ดหรื อแบบปิ ดก็ตามและใช้บุคลากร 2 คน ในด้านบุคลากร
นั้น ขาดความรู ้และประสบการณ์ โดยเฉพาะพยาบาลที่ปฏิบตั ิงาน 1-2 ปี มีขอ้ เสนอแนะว่า ให้มีการจัดอบรม เรื่ องการ
ดู แ ลผูป้ ่ วยทารกและเด็ ก ที่ ใ ส่ ท่ อ ทางเดิ นหายใจ และในการท าหัตถการหรื อ การพยาบาลกับ ผูป้ ่ วย ให้พ ยาบาล
ปฏิบตั ิงาน 1-2 ปี เข้าคู่กบั พยาบาลรุ่ นพี่ 2. ปั จจัยด้านอุปกรณ์ ประกอบด้วย พลาสเตอร์ ยึดตรึ งท่อทางเดินหายใจหลุด
ลอก มีขอ้ เสนอแนะว่า ให้เปลี่ยนพลาสเตอร์ และทาการยึดตรึ ง ETTใหม่และไม่ตอ้ งเปลี่ยนปลาสเตอร์ ที่ยึดติด ETT
ใหม่ทุกวัน ยกเว้นกรณี ที่พบปลาสเตอร์ ยึด ETTไม่แน่น หรื อมีน้ าลายเริ่ มเซาะและหลุดลอก 3. ปั จจัยด้านเทคนิ คการ
ดู แลผูป้ ่ วยไม่ได้รับยา sedation อย่างเหมาะสม ทาให้ตื่น agitate หรื อมี ความปวด ไม่สุขสบาย มี ขอ้ เสนอแนะว่า
รายงานแพทย์ให้ทราบ เพื่อพิจารณาให้ยาลดปวด หรื อยาระงับความรู ้สึก 4. ปั จจัยด้านสิ่ งแวดล้อม ช่วงเวลาในการเกิด
อุบตั ิการณ์พบมากในเวร เช้า เนื่องจากมีหตั ถการและการพยาบาลเป็ นส่วนใหญ่ มีขอ้ เสนอแนะว่า ผูป้ ่ วยทารกที่มีความ
เสี่ ยงต่อการเกิดท่อทางเดินหายใจเลื่อนหลุด อาจจะจัดเตียงให้อยูใ่ กล้กบั เคาน์เตอร์ พยาบาลและมีพยาบาล หรื อผูช้ ่วย
พยาบาล นัง่ เฝ้าอย่างใกล้ชิดในช่วงพักของเจ้าหน้าที่ และให้คาแนะนากับบิดามารดาหรื อญาติ เมื่อเข้าเยี่ยมผูป้ ่ วย ใน
การเฝ้าระวัง สังเกตอาการผูป้ ่ วยเด็กทารกที่ใส่ ท่อทางเดินหายใจเพื่อป้ องกันท่อทางเดินหายใจเลื่อนหลุด โดยไม่ได้
วางแผน
จากการนาเสนอข้อมูลในระยะที่ 2 พยาบาลประจาการมีความคิดเห็นว่า ผลการประเมินพยาบาลด้านความรู ้
ทัศนคติ และการปฏิบตั ิการพยาบาล ในการป้ องกันท่อทางเดินหายใจเลื่อนหลุดในผูป้ ่ วยเด็กทารกระยะวิกฤต มีผลการ
ประเมินส่วนใหญ่อยูใ่ นเกณฑ์ดี โดยเฉลี่ย ร้อยละ 50 และยังมีผลการประเมินที่ได้นอ้ ยกว่าร้อยละ 50 จึงมีขอ้ เสนอแนะ
ให้มีการจัดอบรมให้ความรู ้ สร้างทัศนคติที่ดี และพัฒนาแนวปฏิบตั ิการพยาบาลในการป้ องกันท่อทางเดินหายใจเลื่อน
หลุด โดยไม่ได้วางแผนในผูป้ ่ วยเด็กทารกระยะวิกฤตอายุ 0-1 ปี
อภิปรายผล
จากอุบตั ิการณ์ท่อทางเดิ นหายใจเลื่อนหลุดในผูป้ ่ วยเด็กทารกระยะวิกฤต อายุ 0-1 ปี ในปี พ.ศ 2557-2559
พบว่า ปั จจัยที่มีผลต่อการเกิดอุบตั ิการณ์ท่อทางเดินหายใจเลื่อนหลุดโดยไม่ได้วางแผนในทารกและเด็กวิกฤต ผูศ้ ึกษา
ได้อภิปรายผล ดังนี้
ด้านตัวผูป้ ่ วย พบว่า ลักษณะผูป้ ่ วยกลุ่มเป้ าหมายส่ วนใหญ่เป็ นเพศชาย มากที่สุด ร้อยละ 76.4 เป็ นผูป้ ่ วยโรค
ระบบทางเดินหายใจร้อยละ 52.9 ไม่ได้รับการผ่าตัด ร้อยละ 94.1 ไม่ได้รับยา sedate ร้อยละ 55 ระดับความรู ้สึกตัวของ
กลุ่มเป้ าหมายส่ วนใหญ่รู้ตวั /active ดี แต่ไม่ให้ความร่ วมมือในการรักษา ร้อยละ 100 พฤติกรรมที่แสดงออกของผูป้ ่ วย
คือ ดิ้น ส่ ายหน้าไปมา ร้อยละ 90 ซึ่ งสอดคล้องกับการศึกษาของ Veldman et al. (2006) พบว่า ปั จจัยที่ส่งเสริ มให้เกิ ด
การเลื่อนหลุดของท่อทางเดินหายใจเกิดจากที่เด็กดิ้น กระสับกระส่ ายทาให้ท่อทางเดินหายใจเลื่อนหลุดจานวน 3 ราย
และสอดคล้องกับการศึกษาของ Silva et al. (2013) พบว่า ปั จจัยของการเกิ ดท่อทางเดินหายใจเลื่อนหลุดเกิ ดจากการ
กระสับกระส่ าย ดิ้น ร้อยละ 13-89 กลุ่มเป้ าหมายส่ วนใหญ่มีเสมหะและน้ าลายมาก ร้อยละ 61.53 มีเสมหะมากทาให้
ผูป้ ่ วยไอแรง น้ าลายมากผูป้ ่ วยอาจสาลักน้ าลายและทาให้พลาสเตอร์ที่ยดึ ตรึ ง ท่อทางเดินหายใจหลุดลอกง่าย ทาให้เกิด
อุบตั ิการณ์ท่อทางเดินหายใจเลื่อนหลุดได้ เช่นเดียวกับการศึกษาของ Razavi et al. (2013) พบว่า ปั จจัยสาคัญในการเกิด
อุบตั ิการณ์ท่อทางเดินหายใจเลื่อนหลุดคือ อายุนอ้ ยกว่า 2 ปี เพศชาย ผูป้ ่ วยดิ้นส่ายหน้า มีน้ าลายและเสมหะปริ มาณมาก
นอกจากนี้ การเกิ ดอุบตั ิการณ์ท่อทางเดิ นหายใจเลื่อนหลุดในผูป้ ่ วยที่ ไม่ได้รับยา sedation ร้อยละ 57.69 ซึ่ งจะทาให้
ผูป้ ่ วยไม่สงบ มีพฤติกรรมดิ้น/ไอ/ขย้อนท่อทางเดินหายใจร้อยละ 69.23 ซึ่งเป็ นสาเหตุทาให้ท่อทางเดินหายใจเลื่อนหลุด
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ด้านบุคลากร พบว่า การเกิดอุบตั ิการณ์ ท่อทางเดินหายใจเลื่อนหลุดโดยไม่ได้วางแผนในผูป้ ่ วยเด็กทารกระยะ
วิกฤต ส่ วนใหญ่จานวนการเกิดอุบตั ิการณ์ มากกว่าครึ่ งเป็ นพยาบาลเจ้าของไข้ที่มีประสบการณ์การทางานตั้งแต่ 1-5 ปี
โดยมี ประสบการณ์ การทางานของพยาบาลเจ้าของไข้ 1-2 ปี ร้ อยละ 80 รองลงมาคือ ประสบการณ์ การทางานของ
พยาบาลเจ้าของไข้ 3-5 ปี ร้อยละ 20 เนื่ องจากผูป้ ่ วยในหออภิบาลผูป้ ่ วยกุมารเวชกรรม เป็ นผูป้ ่ วยเด็กทารกระยะวิกฤต
การบริ หารงานบริ การพยาบาลกาหนดให้มีพยาบาลเจ้าของไข้เป็ นผูด้ ู แล จัดอัตรากาลังพยาบาล : ผูป้ ่ วยเป็ น 1: 2
พยาบาลเจ้าของไข้ตอ้ งให้การพยาบาลผูป้ ่ วยรายอื่นด้วย ซึ่ งอาจทาให้การดูแลผูป้ ่ วยไม่ครอบคลุมมีประสิ ทธิ ภาพการ
พยาบาลลดลง และพยาบาลเจ้าของไข้ที่มีอายุการทางานน้อยกว่าอาจจะมี ประสบการณ์ ในการเฝ้ าสังเกตผูป้ ่ วยที่ มี
พฤติกรรมเสี่ ยงน้อยกว่าจึงทาให้มีความเสี่ ยงต่อการเกิดอุบตั ิการณ์ท่อทางเดินหายใจเลื่อนหลุดได้สูง
ด้านระบบงาน พบว่า ผูป้ ่ วยส่ วนใหญ่มีการผูกยึดหรื อห่ อตัวมากที่สุด ร้อยละ 88 การผูกยึดอวัยวะต่างๆของ
ร่ างกายเพื่อป้ องกันไม่ให้ผปู ้ ่ วยดึงท่อทางเดินหายใจ เป็ นสาเหตุทาให้ผปู ้ ่ วยเกิดความเครี ยด ความรู ้สึกไม่สุขสบายและ
ความรู ้สึกไม่ปลอดภัยในขณะที่ถูกผูกยึดร่ างกายมากขึ้น ผูป้ ่ วยรู ้สึกถูกจากัดอิสระจากการเคลื่อนไหวอวัยวะต่างๆ พบว่า
การผูกยึดมีความสัมพันธ์กบั การเพิ่มความเสี่ ยงของการเกิ ดท่อทางเดิ นหายใจเลื่อนหลุด สอดคล้องกับการศึกษาของ
Curry et al. (2008 อ้างถึงใน กนกกาญจน์ พ่วงเฟื่ อง, 2557) พบว่า ผูป้ ่ วยที่ถูกผูกยึดร่ างกาย เกิดท่อทางเดินหายใจเลื่อน
หลุดสู งถึงร้อยละ 87 เช่นเดียวกับการศึกษาของ Chang et al. (2008 อ้างถึงใน กนกกาญจน์ พ่วงเฟื่ อง, 2557) พบว่า การ
เกิดท่อทางเดินหายใจเลื่อนหลุดในขณะที่ผปู ้ ่ วยถูกผูกยึดร่ างกายถึงร้อยละ 82 และสอดคล้องกับการศึกษาของสิ ริรัตน์
เหมือนขวัญ (2550) พบว่า ผูป้ ่ วยที่ดึงท่อทางเดินหายใจออกด้วยตนเองทุกราย ถูกจากัดอยูบ่ นเตียง ได้รับการผูกยึด 9
ครั้ ง คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 47.3 ด้า นอุ ป กรณ์ พบว่า กลุ่ ม เป้ า หมายมี ก ารติ ด พลาสเตอร์ ยึดตรึ ง ท่ อ ทางเดิ นหายใจอย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพติดแน่นไม่ลอกหลุดง่าย ร้อยละ 44 พลาสเตอร์ หลุดลอก ไม่ติดแน่นมีร้อยละ 80 ซึ่ งอาจเกิดจากผูป้ ่ วยมี
น้ าลายมากทาให้พลาสเตอร์ หลุดลอกง่าย เป็ นสาเหตุทาให้ท่อทางเดินหายใจหลุดได้เมื่อผูป้ ่ วยไอแรง ในระหว่างการ
พลิกตะแคงตัว หรื อการเคลื่อนย้ายผูป้ ่ วยขึ้นลงเตียง
การสารวจแบบประเมินพยาบาลด้านความรู ้ ทัศนคติ และการปฏิบตั ิการพยาบาล ในการป้ องกันท่อทางเดิน
หายใจเลื่ อนหลุดในผูป้ ่ วยเด็กทารกระยะวิกฤต จากการสารวจแบบประเมิ นพยาบาลด้านความรู ้ ทัศนคติ และการ
ปฏิ บตั ิการพยาบาล ในการป้ องกันท่อทางเดิ นหายใจเลื่อนหลุดในผูป้ ่ วยเด็กทารกระยะวิกฤต ด้านข้อมูลส่ วนบุคคล
พบว่า มี ผูต้ อบแบบสอบถาม อายุ 23-30 ปี จ านวน 21 คน อายุ 31-40 ปี จ านวน 8 คน อายุ 41-50 ปี จ านวน 1 คน
ประสบการณ์ในการทางาน 1-5 ปี จานวน 11 คน 6-10 ปี จานวน 15 คน > 15 ปี จานวน 4 คน
ผลการวิเคราะห์การประเมิ นความรู ้ของพยาบาลด้านการดูแลผูป้ ่ วยเด็กทารกระยะวิกฤตที่ ใส่ ท่อทางเดิ น
หายใจและใช้เครื่ องช่วยหายใจ จานวนทั้งหมด 30 คน ผูว้ ิจยั แปลผลคะแนนระดับความรู ้โดยใช้เกณฑ์ในการแปล
ความหมาย โดยแบ่งระดับความรู ้เป็ น 4 ระดับ พบว่า มีระดับความรู ้ดีมาก จานวน 6 คน (ร้อยละ 20) มีระดับความรู ้ดี 17
คน (ร้อยละ 56.6) มีระดับความรู ้ปานกลาง 4 คน (ร้อยละ 13.4) ระดับความรู ้นอ้ ย จานวน 3 คน (ร้อยละ 10)
ผลการวิเคราะห์การประเมินทัศนคติของพยาบาลเกี่ยวกับการป้ องกันท่อทางเดินหายใจเลื่อนหลุดในผูป้ ่ วยเด็ก
ทารกระยะวิกฤต จานวนทั้งหมด 30 คน ผูว้ ิจยั แปลผลคะแนนระดับทัศนคติโดยใช้เกณฑ์ในการแปลความหมาย โดย
แบ่งระดับทัศนคติเป็ น 4 ระดับ พบว่ามีทศั นคติอยูใ่ นระดับดีมาก จานวน 12 คน (ร้อยละ 40) มีทศั นคติอยูใ่ นระดับดี
จานวน 14 คน (ร้อยละ 40.6) มีทศั นคติอยู่ในระดับปานกลาง จานวน 3 คน (ร้อยละ 10) มีทศั นคติอยู่ในระดับน้อย
จานวน 1 คน (ร้อยละ 3.4)
ผลการวิเคราะห์การประเมิน การปฏิบตั ิของพยาบาลด้านการดูแลผูป้ ่ วยเด็กทารกระยะวิกฤตที่ใส่ ท่อทางเดิ น
หายใจและใช้เครื่ องช่วยหายใจ จานวนทั้งหมด 30 คน ผูว้ ิจยั แปลผลคะแนนระดับการปฏิบตั ิโดยใช้เกณฑ์ในการแปล
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ความหมาย โดยแบ่งระดับการปฏิบตั ิเป็ น 4 ระดับ พบว่ามีการปฏิบตั ิเหมาะสมดีมากจานวน 12 คน (ร้อยละ 40) มีการ
ปฏิบตั ิเหมาะสมดี จานวน 11 คน (ร้อยละ 36.6) มีการปฏิบตั ิเหมาะสมปานกลาง จานวน 3 คน (ร้อยละ 10) มีการปฏิบตั ิ
เหมาะสมน้อย จานวน 4 คน (ร้อยละ 13.4)
ซึ่งผลการศึกษาครั้งนี้เป็ นประโยชน์ในการพัฒนาด้านความรู ้ ทัศนคติ และการปฏิบตั ิการพยาบาล รวมทั้งการ
พัฒนาแนวปฏิ บตั ิ การพยาบาลในการป้ องกันท่ อทางเดิ นหายใจเลื่อนหลุดในผูป้ ่ วยเด็กทารกระยะวิกฤต อายุ 0-1 ปี
ต่อไป
ข้ อเสนอแนะ
1. ข้อมูลจากงานวิจยั สามารถใช้เป็ นข้อมูลพื้นฐานเพื่อการวิจยั ต่อยอดในการพัฒนาแบบประเมินผูป้ ่ วยเด็กที่
มีความเสี่ ยงต่อการเลื่อนหลุดท่อทางเดิ นหายใจ เพื่อให้ทีมพยาบาลเกิดความตระหนักในความเสี่ ยงต่อการเลื่อนหลุด
ของท่อทางเดินหายใจที่เกิดขึ้น และมีการส่งเวรข้อมูลเหล่านี้ในทีมพยาบาล
2. ผูป้ ่ วยเด็กทารกระยะวิกฤตที่ active/รู ้ตวั แต่ไม่ให้ความร่ วมมือในการรักษา ควรมีแนวทางในการให้ยา
sedation และมีการประเมินเฝ้าระวังติดตามภาวะแทรกซ้อนจากการได้รับยา
3. อุบตั ิการณ์เลื่อนหลุดของท่อทางเดินหายใจ เกิดในช่วงที่รับส่ งเวร และเวลาพักรับประทานอาหาร ดังนั้น
ช่วงเวลาที่พยาบาลรับส่ งเวรควรให้ผชู ้ ่วยพยาบาลดูแลผูป้ ่ วยอย่างใกล้ชิด และแนะนาญาติผปู ้ ่ วยเกี่ยวกับการป้ องกันท่อ
ทางเดินหายใจเลื่อนหลุดเมื่ออยูก่ บั ผูป้ ่ วย เช่น ปลอบโยนผูป้ ่ วยเมื่อผูป้ ่ วยร้องไห้ เมื่อผูป้ ่ วยดิ้นมากไม่สามารถปลอบโยน
ให้สงบ ให้รีบแจ้งพยาบาล เป็ นต้น
4. ผูป้ ่ วยเด็กทารกระยะวิกฤตที่ ได้รับการใส่ ท่อทางเดิ นหายใจ ที มแพทย์และพยาบาลควรประเมินความ
พร้อมของผูป้ ่ วย ในการหย่าเครื่ องช่วยหายใจ และถอดท่อทางเดินหายใจออกให้เร็ วที่สุด เพื่อลดอุบตั ิการณ์ท่อทางเดิน
หายใจเลื่อนหลุด
5. มีมาตรการหรื อแผนการพยาบาล ในกรณี ที่เกิดการเลื่อนหลุดของท่อทางเดินหายใจโดยไม่ได้วางแผน เช่น
แนวปฏิบตั ิการพยาบาลเมื่อพบการเลื่อนหลุดของท่อทางเดินหายใจ เช่น การช่วยการหายใจโดยใช้ Ambu bag อย่างถูก
วิธี หรื อวิธีช่วยเหลืออื่นๆ ตามขอบข่ายความรับผิดชอบของพยาบาล
6. จากปั จจัยเสี่ ยงที่ทาให้เกิดท่อทางเดินหายใจเลื่อนหลุด เราควรนาปั จจัยเหล่านั้น มาพัฒนาแนวปฏิบตั ิการ
พยาบาลในการป้ องกันท่อทางเดินหายใจเลื่อนหลุดในผูป้ ่ วยเด็กทารกระยะวิกฤตอายุ 0-1 ปี
7. จากการประเมินพยาบาลด้านความรู ้ ทัศนคติ และการปฏิบตั ิการพยาบาล ในการป้ องกันท่อทางเดินหายใจ
เลื่อนหลุดในผูป้ ่ วยเด็กทารกระยะวิกฤต เราสามารถจัดโครงการอบรมทบทวนความรู ้ให้กบั พยาบาลเกี่ยวกับการดูแล
ผูป้ ่ วยเด็กทารกระยะวิกฤต อายุ 0-1 ปี ที่ใส่ท่อทางเดินหายใจและทบทวนแนวทางในการป้ องกันท่อทางเดินหายใจเลื่อน
หลุด รวมทั้ง การสร้างทัศนคติที่ดีในการดูแลผูป้ ่ วยเด็กทารกใส่ท่อทางเดินหายใจ
กิตติกรรมประกาศ
ผูเ้ ขียนขอขอบพระคุณบิดามารดาผูใ้ ห้กาเนิดเป็ นอย่างสูง ที่คอยสนับสนุนและให้กาลังใจในการเรี ยนตลอดมา
ขอขอบพระคุณอาจารย์ที่ปรึ กษาที่คอยชี้แนะแนวทางในการศึกษา ให้คาแนะนา ข้อเนอแนะที่เป็ นประโยชน์ในการทา
วิจยั และสุ ดท้ายนี้ขอขอบพระคุณหออภิบาลผูป้ ่ วยกุมารเวชกรรม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ให้ความ
อนุเคราะห์ในการเก็บข้อมูล ทาให้การศึกษาครั้งนี้สาเร็ จลุล่วงไปได้ดว้ ยดี

826

MMP11-11
เอกสารอ้ างอิง
กนกกาญจน์ พ่วงเฟื่ อง. ประสิ ทธิผลของการใช้แนวปฏิบตั ิทางคลินิกสาหรับการป้ องกันท่อทางเดินหายใจเลื่อนหลุด
ในหอผูป้ ่ วยหนักอายุรกรรม โรงพยาบาลพุทธชินราช จังหวัดพิษณุโลก [การค้นคว้าอิสระปริ ญญา
พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผูใ้ หญ่]. เชียงใหม่: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;
2557.
ดุสิต สถาวร, ชลิดา เลาหพันธ์, ปรี ยาพันธ์ แสงอรุ ณ, สุรียพ์ ร คุณาไทย. ตารากุมารเวชวิกฤต. กรุ งเทพฯ: บียอนด์
เอ็นเทอร์ไพรซ์; 2545.
ปิ ยนันท์ ไพไทย. ผลของการใช้แนวปฏิบตั ิการพยาบาลเพื่อป้ องกันท่อหลอดลมคอหลุดในทารก [การศึกษาอิสระ
ปริ ญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพเด็ก]. ขอนแก่น: คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น; 2551.
สิ ริรัตน์ เหมือนขวัญ. อุบตั ิการณ์และปั จจัยที่เกี่ยวข้องกับการดึงท่อทางเดินหายใจออกด้วยตนเองของผูป้ ่ วย
วิกฤตศัลยกรรม โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ [การค้นคว้าอิสระปริ ญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการพยาบาลผูใ้ หญ่]. เชียงใหม่: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่; 2550.
อังคนา จันคามิ. การพัฒนาแนวปฏิบตั ิการพยาบาลเพื่อป้ องกันท่อหลอดลมคอเลื่อนหลุดในทารกแรกเกิด
โรงพยาบาลมหาสารคาม [รายงานการศึกษาอิสระปริ ญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาล
สุขภาพเด็ก]. ขอนแก่น: คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น; 2557.
Razavi S.S, Nejad RA, Mohajerani SA, Talebian M. Risk factors of unplanned extubation in pediatric intensive care
unit. Tanaffos 2013; 12(3): 11-16.
Silva PSL da, Reis ME, Aguiar VE, Fonseca MCM. Unplanned extubation in the neonatal ICU: A systematic review,
critical appraisal, and evidence-based recommendations. Respiratory Care 2013; 58(7): 1237-1245.
Veldman A, Trautschold T, Weiss K, Fischer D, Bauer K. Characteristics and outcome of unplanned extubation in
ventilated preterm and term newborns on a neonatal intensive care unit. Paediatric Anaesthesia 2016; 16(9):
968-973.

827

