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บทคดัย่อ 
 เป็นการศึกษาเชิงพรรณนาแบบยอ้นหลงั ศึกษาจากรายงานสถิติประจ าปีและอุบติัการณ์ท่อทางเดินหายใจ
เล่ือนหลุดในผูป่้วยเด็กทารกระยะวกิฤต  ปี พ.ศ 2557-2559 โดยใชแ้บบบนัทึกการเกิดอุบติัการณ์ท่อทางเดินหายใจเล่ือน
หลุดโดยไม่ไดว้างแผน ผลการศึกษาพบว่า อุบติัการณ์ท่อทางเดินหายใจเล่ือนหลุดในผูป่้วยเด็กทารกระยะวิกฤตอายุ     
0-1 ปี พบมากในผูป่้วยเพศชายร้อยละ 76.4  เขา้รับรักษาดว้ยโรคระบบทางเดินหายใจร้อยละ 52.9  ไม่ไดรั้บยาท่ีท าให้
สงบร้อยละ 55 ผูป่้วยรู้ตวัต่ืนดี ร้อยละ 100 ด้ินส่ายหนา้ไปมา มีเสมหะน ้ าลายมากร้อยละ 90 จากการเกิดอุบติัการณ์ท่อ
ทางเดินหายใจเล่ือนหลุดโดยไม่ไดว้างแผน จึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาพยาบาลท่ีปฏิบติังานในหออภิบาลผูป่้วยกมุารเวช
กรรม จ านวน 30 คน โดยใชแ้บบประเมินดา้นความรู้ ทศันคติ และการปฏิบติัการพยาบาลในการป้องกนัท่อทางเดิน
หายใจเล่ือนหลุด ผลการศึกษาพบวา่ พยาบาลมีระดบัความรู้ดี ร้อยละ 56.6 มีทศันคติอยูใ่นระดบัดี ร้อยละ 40.6  มีการ
ปฏิบติัการพยาบาลเหมาะสมดี ร้อยละ 40 ผลการศึกษาคร้ังน้ีช้ีให้เห็นว่า ควรมีการพฒันาด้านความรู้ ทศันคติ การ
ปฏิบติัการพยาบาลและการพฒันาแนวปฏิบติัการพยาบาลในการป้องกนัท่อทางเดินหายใจเล่ือนหลุดในผูป่้วยเด็กทารก
ระยะวกิฤต  
 

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.  

 
ค าส าคญั:   ท่อทางเดินหายใจเล่ือนหลุดโดยไม่ไดว้างแผน  เด็กทารกระยะวกิฤต  ความรู้ ทศันคติ การปฏิบติัของพยาบาล 
Keywords:   Unplanned Extubation, Critically ill neonate, Knowledge Attitude and Practice of Nurses 
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บทน า 
 จากสถิติของประเทศไทยพบวา่  เด็กท่ีมีความเจ็บป่วยวกิฤตเขา้รับการรักษาในหอผูป่้วยหนกักุมารเวชกรรมมี
ถึงร้อยละ 10 ของจ านวนผูป่้วยเด็กทั้งหมด (ดุสิต และคณะ, 2545)  และผูป่้วยเด็กส่วนใหญ่นั้นมีปัญหาระบบทางเดิน
หายใจ จ าเป็นตอ้งใส่ท่อทางเดินหายใจและใชเ้คร่ืองช่วยหายใจ ภาวะแทรกซอ้นท่ีส าคญัจากการใส่ท่อทางเดินหายใจ
ในผูป่้วยเด็ก คือ การเล่ือนหลุดของท่อทางเดินหายใจโดยไม่ไดว้างแผน ผลกระทบจากการเล่ือนหลุดของท่อทางเดิน
หายใจ ท าให้เกิดการขาดออกซิเจนฉับพลนั การแลกเปล่ียนก๊าซออกซิเจนของเน้ือเยื่อไม่เพียงพอ และการท างานของ
ระบบหวัใจและหลอดเลือดผิดปกติ บางรายจ าเป็นตอ้งใส่ท่อทางเดินหายใจซ ้ าทนัที ท าให้ตอ้งอยูรั่กษาในโรงพยาบาล
นานข้ึน เสียค่าใชจ่้ายจากการรักษาพยาบาลมากข้ึน ส าหรับหออภิบาลผูป่้วยกมุารเวชกรรม โรงพยาบาลศรีนครินทร์พบ
อตัราการเล่ือนหลุดของท่อทางเดินหายใจโดยไม่ไดว้างแผน จากสถิติปี พ.ศ. 2557-2559  คิดเป็นร้อยละ 16.2,13.8 และ 
12 : 1000 วนัใส่ท่อทางเดินหายใจตามล าดบั และพบวา่ การเล่ือนหลุดของท่อทางเดินหายใจในปี พ.ศ. 2557 -2559 พบ
มากท่ีสุดในผูป่้วยเด็กอาย ุ 1 เดือน ถึง 1 ปี จากสถิติดงักล่าวนั้น ปัญหาท่อทางเดินหายใจเล่ือนหลุดยงัคงเป็นปัญหาท่ีพบ
อยู่ในปัจจุบัน (สถิติอุบัติการณ์อภิบาลผูป่้วยกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลศรีนครินทร์ , 2557) บทความวิจัยน้ี มี
วตัถุประสงค ์เพื่อศึกษาอุบติัการณ์ยอ้นหลงัท่อทางเดินหายใจเล่ือนหลุดในผูป่้วยเด็กทารกระยะวิกฤต อาย ุ0-1 ปี ในปี  
พ.ศ. 2557-2559 และผลการประเมินความรู้ ทศันคติ การปฏิบติัของพยาบาล ในการป้องกนัท่อทางเดินหายใจเล่ือนหลุด
ในผูป่้วยเด็กทารกระยะวิกฤตอาย ุ0-1 ปี ท่ีหออภิบาลผูป่้วยกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลศรีนครินทร์ โดยคาดวา่จะช่วย
สร้างความตระหนกัของพยาบาลเพ่ือน าไปสู่การปฏิบติัการพยาบาลในการป้องกนัท่อทางเดินหายใจเล่ือนหลุดในผูป่้วย
เด็กทารกระยะวกิฤต และลดอุบติัการณ์ท่อทางเดินหายใจเล่ือนหลุดโดยไม่ไดว้างแผน   
 
วตัถุประสงค์ของการวจิยั 

1. เพื่อศึกษาอุบติัการณ์ท่อทางเดินหายใจเล่ือนหลุดในผูป่้วยเด็กทารกระยะวกิฤต อาย ุ0-1 ปี  
ในปี พ.ศ 2557-2559  

2.  เพื่อศึกษาการประเมินความรู้ ทศันคติ การปฏิบติัของพยาบาลในการป้องกนัท่อทางเดินหายใจเล่ือนหลุด
ในผูป่้วยเด็กทารกระยะวกิฤตอาย ุ0-1 ปี 
 
วธีิด าเนินการวจิยั การวจิยัคร้ังน้ี เป็นการศึกษาเชิงพรรณนาแบบยอ้นหลงั (Retrospective, Descriptive study) 

ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
ประชากร คือ พยาบาลประจ าการแผนกการพยาบาลผูป่้วยระยะวกิฤต ท่ีปฏิบติังานในหออภิบาลผูป่้วย 
 กมุารเวชกรรมและมีประสบการณ์ในการปฏิบติังานมากกวา่ 1 ปี จ านวน 30 คน  

 กลุ่มตวัอย่าง คือ  ใชป้ระชากรทั้งหมดเป็นกลุ่มตวัอยา่ง   
 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั 

1.   แบบบนัทึกปัจจยัและผลกระทบของการเกิดอุบติัการณ์ท่อทางเดินหายใจเล่ือนหลุดโดยไม่ไดว้างแผน ซ่ึง
ผา่นการตรวจสอบความตรงตามเน้ือหาจากผูท้รงคุณวฒิุ ไดค้่าดชันีความตรงตามเน้ือหา เท่ากบั 0.98 
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2.   แบบประเมินพยาบาลดา้นความรู้ ทศันคติ และการปฏิบติัการพยาบาลในการป้องกนัท่อทางเดินหายใจ
เล่ือนหลุดในผูป่้วยเด็กทารกระยะวิกฤตอายุ 0-1 ปี ซ่ึงผ่านการตรวจสอบความตรงตามเน้ือหาและความเท่ียงจาก
ผูท้รงคุณวฒิุ ไดค้่าดชันีตรงตามเน้ือหา เท่ากบั 0.95 และค่าความเท่ียง เท่ากบั 0.93 
 
วธีิการเกบ็รวบรวมข้อมูล 

ระยะท่ี 1  ส ารวจอุบัติการณ์ท่อทางเดินหายใจเล่ือนหลุด ปี พ.ศ 2557-2559 โดยใช้แบบบันทึกปัจจัยและ
ผลกระทบของการเกิดอุบติัการณ์ท่อทางเดินหายใจเล่ือนหลุดโดยไม่ไดว้างแผน และท าการวเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติ
เชิงพรรณนา (Descriptive Statistics analysis)  

ระยะท่ี 2 น าแบบประเมินพยาบาลดา้นความรู้ ทศันคติ และการปฏิบติัการพยาบาลในการป้องกนัท่อทางเดิน
หายใจเล่ือนหลุดในผูป่้วยเด็กทารกระยะวิกฤตอายุ 0-1 ปี ให้กบัพยาบาลไดต้อบแบบสอบถาม และท าการวิเคราะห์
ขอ้มูลโดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics analysis)  

ระยะท่ี 3  น าเสนอขอ้มูลในระยะท่ี 1 และระยะท่ี 2 ให้กบัพยาบาลประจ าการแผนกการพยาบาลผูป่้วยระยะ
วกิฤต ท่ีปฏิบติังานในหออภิบาลผูป่้วยกมุารเวชกรรม โรงพยาบาลศรีนครินทร์ 
 
การวเิคราะห์ข้อมูล  

ใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ SPSS for Windows  วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติพรรณนา (Descriptive Statistics 
analysis) ในการแจกแจงความถ่ี จ านวนร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของขอ้มูล 
 
ผลการศึกษา 

ระยะท่ี 1  จากการส ารวจอุบติัการณ์ท่อทางเดินหายใจเล่ือนหลุด ปี พ.ศ 2557-2559  พบวา่ 
อุบติัการณ์ท่อทางเดินหายใจเล่ือนหลุด โดยไม่ไดว้างแผนในผูป่้วยทารกและเด็กวกิฤตหออภิบาลผูป่้วยกมุาร

เวชกรรม แผนกการพยาบาลผูป่้วยระยะวกิฤต โรงพยาบาลศรีนครินทร์   
ตั้งแต่ เดือนมกราคม ถึง เดือนธนัวาคม 2557 มีจ านวน 28 คร้ัง คิดเป็นอตัราการเกิดอุบติัการณ์ 16.2 ต่อ 1000 

วนัใส่ท่อทางเดินหายใจ และพบว่ามีผูป่้วยท่อทางเดินหายใจเล่ือนหลุด 24 คน โดยมีผูป่้วยท่ีท่อทางเดินหายใจเล่ือน
หลุดซ ้ า 4 คร้ัง มีจ านวน 1 คน  รวมเป็น  25 คน 28 คร้ัง  

เดือนมกราคม ถึง เดือนธนัวาคม 2558 มีจ านวน 26 คร้ัง คิดเป็นอตัราการเกิดอุบตัิการณ์ 13.8  ต่อ 1000 วนั 
ใส่ท่อทางเดินหายใจ และพบวา่มีผูป่้วยท่อทางเดินหายใจเล่ือนหลุด 20 คน โดยมีผูป่้วยท่ีท่อทางเดินหายใจเล่ือนหลุดซ ้า 
2 คร้ัง มีจ านวน 3 คน  รวมเป็น  23 คน 26 คร้ัง 

เดือนมกราคม ถึง เดือนธนัวาคม 2559 มีจ านวน 20 คร้ัง  คิดเป็นอตัราการเกิดอุบติัการณ์ 12 ต่อ 1000 วนั ใส่ท่อ
ทางเดินหายใจ และพบว่ามีผูป่้วยท่อทางเดินหายใจเล่ือนหลุด 16 คน โดยมีผูป่้วยท่ีท่อทางเดินหายใจเล่ือนหลุดซ ้ า 2 
คร้ัง มีจ านวน 2 คน  รวมเป็น 18 คน 20 คร้ัง  ผลการวเิคราะห์น าเสนอในรูปแบบตารางประกอบค าบรรยาย ดงัน้ี 

1.1 แบบบนัทึกปัจจยัท่ีมีผลตอ่การเกิดอุบติัการณ์ท่อทางเดินหายใจเล่ือนหลุดโดยไม่ได ้วางแผนในผูป่้วยเดก็
ทารกระยะวกิฤต อาย ุ0-1 ปี หออภิบาลผูป่้วยกมุารเวชกรรม ประกอบดว้ย 4 ส่วน ดงัน้ี  

1.1.1 ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไป  
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ตารางที ่1  จ านวนและร้อยละของผูป่้วยเด็กทารกอาย ุ0-1 ปี จ าแนกตามขอ้มูลส่วนบุคคล  
ปี พ.ศ. 2557 (n=17) 2558 (n=10) 2559 (n=8) 

ขอ้มูลส่วนบุคคล จ านวน/ร้อยละ จ านวน/ร้อยละ จ านวน/ร้อยละ 
เพศ    

ชาย    13/76.4 6/60 2/25 
หญิง 4/23.5 4/40 6/75 

* หมายเหตุ   
พ.ศ.  2557 มีจ านวนผูป่้วย 0-1 ปี ET-tube เล่ือนหลุด 17 คน และมี 1 คน ET-tube เล่ือนหลุดซ ้ า 3 คร้ัง รวมเป็น 20 คร้ัง 
พ.ศ.  2559 มีจ านวนผูป่้วย 0-1 ปี ET-tube เล่ือนหลุด 8 คน และมี 1 คน ET-tube เล่ือนหลุดซ ้ า 1 คร้ัง รวมเป็น 9 คร้ัง  
 

1.1.2 ส่วนท่ี 2 การวนิิจฉยัโรคและการรักษา  
1.1.2.1 การวินิจฉัยโรคและการผ่าตดั ผูป่้วยกลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่ไดรั้บการวินิจฉัยโรคมาก

ท่ีสุด คือ โรคระบบทางเดินหายใจ รองลงมา คือ โรคระบบประสาท และโรคระบบหวัใจและหลอดเลือด      
        
ตารางที ่2  จ านวนและร้อยละของผูป่้วยเด็กทารกอาย ุ0-1 ปีจ าแนกตามการวนิิจฉยัโรคและการผา่ตดั  

ปี พ.ศ. 2557 (n=17) 2558 (n=10) 2559 (n=8) 
การวนิิจฉยัโรคและการผา่ตดั จ านวน/ร้อยละ จ านวน/ร้อยละ จ านวน/ร้อยละ 

การวนิิจฉยัโรค      
โรคระบบทางเดินหายใจ   9/52.9 5/50                              3/37.5                                              
โรคระบบหวัใจและหลอดเลือด 4/23.5 4/40 3/37.5                                              
โรคระบบประสาท 4/23.5 1/10                               2/25                                              
โรคระบบโลหิต    
โรคระบบทางเดินอาหาร    
โรคระบบอ่ืนๆ    

 
1.1.2.2 การไดรั้บยา ผูป่้วยกลุ่มเป้าหมาย ไม่ไดรั้บยา sedation และ ไดรั้บยา sedation  
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ตารางที ่3 จ านวนและร้อยละของจ านวนคร้ังของผูป่้วยของเกิดอุบติัการณ์ท่อทางเดินหายใจเล่ือนหลุด โดยไม่ได ้
 วางแผนในผูป่้วยเด็กทารกอาย ุ0-1 ปี จ าแนกตามการไดรั้บยา sedation  

ปี พ.ศ. 2557 (n=20) 2558 (n=10) 2559 (n=9) 
การไดรั้บยา จ านวน/ร้อยละ จ านวน/ร้อยละ จ านวน/ร้อยละ 

การไดรั้บยา sedation    
ไม่ไดรั้บยา                       11/55 3/30 3/33.3 
ไดรั้บยา 9/45 7/70                               5/55.5 

* หมายเหตุ   
พ.ศ.  2557 มีจ านวนผูป่้วย 0-1 ปี ET-tube เล่ือนหลุด 17 คน และมี 1 คน ET-tube เล่ือนหลุดซ ้ า 3 คร้ัง รวมเป็น 20 คร้ัง 
พ.ศ.  2559 มีจ านวนผูป่้วย 0-1 ปี ET-tube เล่ือนหลุด 8 คน และมี 1  คน ET-tube เล่ือนหลุดซ ้ า 1 คร้ัง รวมเป็น 9 คร้ัง 
 

1.1.3 ส่วนท่ี 3 การใส่คาท่อทางเดินหายใจ พบวา่ผูป่้วยกลุ่มเป้าหมายทั้งหมดใส่คาท่อทางเดินหายใจ
ชนิด  ET-tube ร้อยละ 100.00 ช่วงเวลาท่ีเกิดอุบติัการณ์ส่วนใหญ่พบในเวรเชา้ ชนิดของการเกิดอุบติัการณ์เกิดจากการ
ด้ิน/ไอ/ขยอ้นมากท่ีสุด จ านวนคร้ังท่ีเกิดอุบติัการณ์เป็นคร้ังแรกพบมาก และส่วนใหญ่ใส่ท่อทางเดินหายใจซ ้ า ดงัแสดง
ในตารางท่ี 4 

 
ตารางที ่4 จ านวนและร้อยละของจ านวนคร้ังท่ีผูป่้วยเด็กทารกอาย ุ0-1 ปี เกิดอุบติัการณ์ท่อทางเดินหายใจเล่ือนหลุด 
 โดยไม่ไดว้างแผนในผูป่้วยทารกและเด็กวกิฤต  

ปี พ.ศ. 2557 (n=20) 2558 (n=10) 2559 (n=9) 
 จ านวน/ร้อยละ จ านวน/ร้อยละ จ านวน/ร้อยละ 

ชนิดของท่อทางเดินหายใจ    
Endotracheal tube (ET-tube) 20/100 10/100 9/100 

การใส่ท่อทางเดินหายใจ    
เวรเชา้  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 

ชนิดของการเกิดอุบติัการณ์    
เล่ือน                                                        20/100                         10/100                           9/100                        
ถูกดึง                                                

สาเหตุท่ีเก่ียวขอ้ง    
ด้ิน/ไอ/ขยอ้น                                           20/100                         10/100                          9/100                        
ผูป่้วยดึงเอง                                         
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ตารางที ่4 จ านวนและร้อยละของจ านวนคร้ังท่ีผูป่้วยเด็กทารกอาย ุ0-1 ปี เกิดอุบติัการณ์ท่อทางเดินหายใจเล่ือนหลุด 
 โดยไม่ไดว้างแผนในผูป่้วยทารกและเด็กวกิฤต (ต่อ) 

ปี พ.ศ. 2557 (n=20) 2558 (n=10) 2559 (n=9) 
 จ านวน/ร้อยละ จ านวน/ร้อยละ จ านวน/ร้อยละ 

จ านวนคร้ังท่ีเกิดอุบติัการณ์    
คร้ังแรก                                                    17/85                           10/100                           8/88.8                                 
คร้ังท่ี 2                                                      3/15                                                                  1/11.1                                    

การใส่ท่อทางเดินหายใจ    
ไม่ไดใ้ส่ท่อทางเดินหายใจ                         6/30                              4/40                             2/22.2                
ใส่ท่อทางเดินหายใจซ ้ า                            14/70                              6/60                             7/77.7                   

* หมายเหตุ   
พ.ศ.  2557 มีจ านวนผูป่้วย 0-1 ปี ET-tube เล่ือนหลุด 17 คน และมี 1 คน ET-tube เล่ือนหลุดซ ้ า 3 คร้ัง รวมเป็น 20 คร้ัง 
พ.ศ.  2559 มีจ านวนผูป่้วย 0-1 ปี ET-tube เล่ือนหลุด 8 คน และมี 1  คน ET-tube เล่ือนหลุดซ ้ า 1 คร้ัง รวมเป็น  9 คร้ัง 
 
ตารางที ่5  จ านวนและร้อยละของจ านวนคร้ังของผูป่้วยเด็กทารกอาย ุ0-1 ปี เกิดอุบติัการณ์ท่อทางเดินหายใจเล่ือนหลุด 
 โดยไม่ไดว้างแผนในผูป่้วยทารกและเด็กวกิฤต จ าแนกตามปัจจยัท่ีมีผลต่อการเกิดอุบติัการณ์ท่อทางเดิน 
 หายใจเล่ือนหลุดโดยไม่ไดว้างแผนในผูป่้วยทารกและเด็กวกิฤต                 

ปี พ.ศ. 2557 (n=20) 2558 (n=10) 2559 (n=9) 
ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเกิดท่อทางเดินหายใจเล่ือนหลุด จ านวน/ร้อยละ จ านวน/ร้อยละ จ านวน/ร้อยละ 

1. ดา้นผูป่้วย 
ระดบัความรู้สึกตวั 

   

รู้สึกตวัดี/active ดี/ใหค้วามร่วมมือ           
รู้ตวั/active แต่ไม่ใหค้วามร่วมมือ     20/100                         10/100                           9/100 

พฤติกรรมท่ีแสดงออกของผูป่้วย    
สงบและใหค้วามร่วมมือ                            
ด้ิน/ส่ายหนา้ไปมา                                                18/90                             9/90                            8/88.8                      
เกร็ง/กระตุก    2/10                             1/10                            1/11.1                  

ปริมาณเสหะและน ้ าลาย       
มีเสมหะและน ้ าลายมาก 18/90                           10/100                          9/100                    
มีเสมหะและน ้ าลายนอ้ย                                           2/10                       

2. ดา้นบุคลากร 
ประสบการณ์การท างานของพยาบาลเจา้ของไข ้ 

   

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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ตารางที ่5  จ านวนและร้อยละของจ านวนคร้ังของผูป่้วยเด็กทารกอาย ุ0-1 ปี เกิดอุบติัการณ์ท่อทางเดินหายใจเล่ือนหลุด 
 โดยไม่ไดว้างแผนในผูป่้วยทารกและเด็กวกิฤต จ าแนกตามปัจจยัท่ีมีผลต่อการเกิดอุบติัการณ์ท่อทางเดิน 
 หายใจเล่ือนหลุดโดยไม่ไดว้างแผนในผูป่้วยทารกและเด็กวกิฤต (ต่อ) 

ปี พ.ศ. 2557 (n=20) 2558 (n=10) 2559 (n=9) 
ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเกิดท่อทางเดินหายใจเล่ือนหลุด จ านวน/ร้อยละ จ านวน/ร้อยละ จ านวน/ร้อยละ 

3. ดา้นระบบงานการผกูยดึ/ห่อตวั              
ไม่ผกูยดึ/ไม่ห่อตวั                                                  

 
4/20                              

 
3/30                          

 
1/11.1                     

ผกูยดึ/ห่อตวั                                                          16/80                             7/70                          8/88.8                      
4. ดา้นอุปกรณ์ 

พลาสเตอร์ยดึตรึงท่อทางเดินหายใจ 
   

ติดแน่นไม่ลอก                                                            8/40                            2/20                         4/44.4                              
หลุดลอก                                                                    12/60                            8/80                         5/55.5        

* หมายเหตุ   
พ.ศ.  2557 มีจ านวนผูป่้วย 0-1 ปี ET-tube เล่ือนหลุด 17 คน และมี 1 คน ET-tube เล่ือนหลุดซ ้ า 3 คร้ัง รวมเป็น 20 คร้ัง 
พ.ศ.  2559 มีจ านวนผูป่้วย 0-1 ปี ET-tube เล่ือนหลุด 8 คน และมี 1  คน ET-tube เล่ือนหลุดซ ้ า 1 คร้ัง รวมเป็น  9 คร้ัง 
  

ระยะท่ี 2 สรุปผลการส ารวจแบบประเมินพยาบาลดา้นความรู้ ทศันคติ และการปฏิบติัการพยาบาล ในการ
ป้องกนัท่อทางเดินหายใจเล่ือนหลุดในผูป่้วยเด็กทารกระยะวกิฤต  ดงัน้ี ดา้นขอ้มูลส่วนบุคคล  พบวา่อยูใ่นช่วงอาย ุ23-
30 ปี จ านวน 21 คน ช่วงอาย ุ31-40 ปี จ านวน 8 คน และช่วงอาย ุ41-50  ปี จ านวน 1 คน ดา้นประสบการณ์ในการท างาน
พบวา่ 1-5 ปี จ านวน 11 คน 6-10 ปี จ านวน 15 คน  และ  > 15 ปี จ านวน 4  คน  
 

การประเมิน ผลการประเมิน                                                ร้อยละ 
ดา้นความรู้ มีความรู้ดี                                                        56 
ดา้นทศันคติ                                                         มีทศันคติดี                                                      46.6 
ดา้นการปฏิบติัการพยาบาล                                 มีการปฏิบติัเหมาะสมดี                                   40 

 
ระยะท่ี 3  สรุปผลจากการน าเสนอขอ้มูลในระยะท่ี 1 และระยะท่ี 2 ให้กบัพยาบาลประจ าการแผนกการ

พยาบาลผูป่้วยระยะวกิฤต ท่ีปฏิบติังานในหออภิบาลผูป่้วยกมุารเวชกรรม โรงพยาบาลศรีนครินทร์  พบวา่  
จากการน าเสนอขอ้มูลในระยะท่ี 1  พยาบาลประจ าการมีความคิดเห็น ดา้นอุบติัการณ์สาเหตุของการเกิดท่อ

ทางเดินหายใจเล่ือนหลุดในผูป่้วยเด็กทารกโดยไม่ไดว้างแผนนั้น สามารถสรุปได ้4 ดา้นดงัน้ี 1. ปัจจยัดา้นบุคคล 
ประกอบดว้ย ผูป่้วยเด็กทารกเกิดจาก เด็กด้ิน หนัศีรษะไปมาเน่ืองจากความไม่สุขสบาย มีขอ้เสนอแนะวา่ คน้หาสาเหตุ
ท่ีผูป่้วยไม่สุขสบายและแกไ้ข ดงัน้ี  เม่ือผูป่้วยเปียกแฉะควรเปล่ียนผา้ทุกคร้ัง เม่ือมีไขใ้ห้เช็ดตวัลดไข้และดูแลให้
ไดรั้บยาลดไขต้ามแผนการรักษา ผูป่้วยท่ีมีอาการทอ้งอืด ทอ้งโตตึง หรืออาเจียน จดัให้นอนศีรษะสูง ดูแลใส่สายยาง
กระเพาะอาหารเพื่อระบายลม ในกระเพาะอาหาร ดูแลให้ไดรั้บยาขบัลม ยาแกอ้าเจียนตามแผนการรักษา ผูป่้วยเด็กมี
เสมหะและมีน ้ าลายในปากจ านวนมาก มีขอ้เสนอแนะวา่ ถา้มีน ้ าลายมากให้ดูดน ้ าลายทุก 1-2 ชัว่โมง ถา้พบมีเสมหะ
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ใหดู้ดเสมหะอยา่งถูกวธีิ โดยจะท าการดูเสมหะชนิดแบบเปิดหรือแบบปิดก็ตามและใชบุ้คลากร 2 คน ในดา้นบุคลากร
นั้น ขาดความรู้และประสบการณ์ โดยเฉพาะพยาบาลท่ีปฏิบติังาน 1-2 ปี มีขอ้เสนอแนะวา่ ใหมี้การจดัอบรม เร่ืองการ
ดูแลผูป่้วยทารกและเด็กท่ีใส่ท่อทางเดินหายใจ และในการท าหัตถการหรือการพยาบาลกับผูป่้วย ให้พยาบาล
ปฏิบติังาน 1-2 ปีเขา้คู่กบัพยาบาลรุ่นพ่ี 2. ปัจจยัดา้นอุปกรณ์ ประกอบดว้ย  พลาสเตอร์ยึดตรึงท่อทางเดินหายใจหลุด
ลอก  มีขอ้เสนอแนะวา่ ให้เปล่ียนพลาสเตอร์และท าการยึดตรึง ETTใหม่และไม่ตอ้งเปล่ียนปลาสเตอร์ท่ียึดติด ETT 
ใหม่ทุกวนั ยกเวน้กรณีท่ีพบปลาสเตอร์ยึด ETTไม่แน่น หรือมีน ้ าลายเร่ิมเซาะและหลุดลอก 3. ปัจจยัดา้นเทคนิคการ
ดูแลผูป่้วยไม่ได้รับยา sedation  อย่างเหมาะสม ท าให้ต่ืน agitate หรือมีความปวด ไม่สุขสบาย มีขอ้เสนอแนะว่า 
รายงานแพทยใ์หท้ราบ เพื่อพิจารณาใหย้าลดปวด หรือยาระงบัความรู้สึก 4. ปัจจยัดา้นส่ิงแวดลอ้ม ช่วงเวลาในการเกิด
อุบติัการณ์พบมากในเวร เชา้ เน่ืองจากมีหตัถการและการพยาบาลเป็นส่วนใหญ่ มีขอ้เสนอแนะวา่ ผูป่้วยทารกท่ีมีความ
เส่ียงต่อการเกิดท่อทางเดินหายใจเล่ือนหลุด อาจจะจดัเตียงใหอ้ยูใ่กลก้บัเคาน์เตอร์พยาบาลและมีพยาบาล หรือผูช่้วย
พยาบาล นัง่เฝ้าอยา่งใกลชิ้ดในช่วงพกัของเจา้หนา้ท่ี และให้ค  าแนะน ากบับิดามารดาหรือญาติ เม่ือเขา้เยี่ยมผูป่้วย ใน
การเฝ้าระวงั สังเกตอาการผูป่้วยเด็กทารกท่ีใส่ท่อทางเดินหายใจเพ่ือป้องกนัท่อทางเดินหายใจเล่ือนหลุด โดยไม่ได้
วางแผน 

จากการน าเสนอขอ้มูลในระยะท่ี 2 พยาบาลประจ าการมีความคิดเห็นวา่ ผลการประเมินพยาบาลดา้นความรู้ 
ทศันคติ และการปฏิบติัการพยาบาล ในการป้องกนัท่อทางเดินหายใจเล่ือนหลุดในผูป่้วยเด็กทารกระยะวกิฤต มีผลการ
ประเมินส่วนใหญ่อยูใ่นเกณฑดี์ โดยเฉล่ีย ร้อยละ 50 และยงัมีผลการประเมินท่ีไดน้อ้ยกวา่ร้อยละ 50 จึงมีขอ้เสนอแนะ
ใหมี้การจดัอบรมใหค้วามรู้ สร้างทศันคติท่ีดี และพฒันาแนวปฏิบติัการพยาบาลในการป้องกนัท่อทางเดินหายใจเล่ือน
หลุด โดยไม่ไดว้างแผนในผูป่้วยเด็กทารกระยะวกิฤตอาย ุ0-1 ปี  
 

อภิปรายผล  
จากอุบติัการณ์ท่อทางเดินหายใจเล่ือนหลุดในผูป่้วยเด็กทารกระยะวิกฤต อายุ 0-1 ปี  ในปี พ.ศ 2557-2559  

พบวา่ ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเกิดอุบติัการณ์ท่อทางเดินหายใจเล่ือนหลุดโดยไม่ไดว้างแผนในทารกและเด็กวิกฤต ผูศึ้กษา
ไดอ้ภิปรายผล ดงัน้ี 

ดา้นตวัผูป่้วย พบวา่ ลกัษณะผูป่้วยกลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มากท่ีสุด ร้อยละ 76.4  เป็นผูป่้วยโรค
ระบบทางเดินหายใจร้อยละ 52.9 ไม่ไดรั้บการผา่ตดั ร้อยละ 94.1 ไม่ไดรั้บยา sedate ร้อยละ 55 ระดบัความรู้สึกตวัของ
กลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่รู้ตวั/active ดี แต่ไม่ให้ความร่วมมือในการรักษา ร้อยละ 100 พฤติกรรมท่ีแสดงออกของผูป่้วย 
คือ ด้ิน ส่ายหนา้ไปมา ร้อยละ 90 ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ Veldman et al. (2006) พบวา่ ปัจจยัท่ีส่งเสริมให้เกิด
การเล่ือนหลุดของท่อทางเดินหายใจเกิดจากท่ีเด็กด้ิน กระสับกระส่ายท าให้ท่อทางเดินหายใจเล่ือนหลุดจ านวน 3 ราย 
และสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ Silva et al. (2013) พบว่า ปัจจยัของการเกิดท่อทางเดินหายใจเล่ือนหลุดเกิดจากการ
กระสับกระส่าย ด้ิน ร้อยละ 13-89 กลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่มีเสมหะและน ้ าลายมาก ร้อยละ 61.53 มีเสมหะมากท าให้
ผูป่้วยไอแรง น ้ าลายมากผูป่้วยอาจส าลกัน ้ าลายและท าให้พลาสเตอร์ท่ียดึตรึง ท่อทางเดินหายใจหลุดลอกง่าย ท าใหเ้กิด
อุบติัการณ์ท่อทางเดินหายใจเล่ือนหลุดได ้เช่นเดียวกบัการศึกษาของ Razavi et al. (2013) พบวา่ ปัจจยัส าคญัในการเกิด
อุบติัการณ์ท่อทางเดินหายใจเล่ือนหลุดคือ อายนุอ้ยกวา่ 2 ปี เพศชาย ผูป่้วยด้ินส่ายหนา้ มีน ้ าลายและเสมหะปริมาณมาก 
นอกจากน้ีการเกิดอุบติัการณ์ท่อทางเดินหายใจเล่ือนหลุดในผูป่้วยท่ีไม่ไดรั้บยา sedation ร้อยละ 57.69 ซ่ึงจะท าให้
ผูป่้วยไม่สงบ มีพฤติกรรมด้ิน/ไอ/ขยอ้นท่อทางเดินหายใจร้อยละ 69.23 ซ่ึงเป็นสาเหตุท าให้ท่อทางเดินหายใจเล่ือนหลดุ 
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ดา้นบุคลากร พบวา่ การเกิดอุบติัการณ์ ท่อทางเดินหายใจเล่ือนหลุดโดยไม่ไดว้างแผนในผูป่้วยเด็กทารกระยะ
วิกฤต ส่วนใหญ่จ านวนการเกิดอุบติัการณ์ มากกวา่คร่ึงเป็นพยาบาลเจา้ของไขท่ี้มีประสบการณ์การท างานตั้งแต่ 1-5 ปี 
โดยมีประสบการณ์การท างานของพยาบาลเจา้ของไข ้1-2 ปี ร้อยละ 80 รองลงมาคือ ประสบการณ์การท างานของ
พยาบาลเจา้ของไข ้ 3-5 ปี ร้อยละ 20 เน่ืองจากผูป่้วยในหออภิบาลผูป่้วยกุมารเวชกรรม เป็นผูป่้วยเด็กทารกระยะวกิฤต 
การบริหารงานบริการพยาบาลก าหนดให้มีพยาบาลเจ้าของไขเ้ป็นผูดู้แล จัดอตัราก าลงัพยาบาล : ผูป่้วยเป็น 1: 2 
พยาบาลเจา้ของไขต้อ้งให้การพยาบาลผูป่้วยรายอ่ืนดว้ย ซ่ึงอาจท าให้การดูแลผูป่้วยไม่ครอบคลุมมีประสิทธิภาพการ
พยาบาลลดลง และพยาบาลเจา้ของไขท่ี้มีอายุการท างานน้อยกว่าอาจจะมีประสบการณ์ในการเฝ้าสังเกตผูป่้วยท่ีมี
พฤติกรรมเส่ียงนอ้ยกวา่จึงท าใหมี้ความเส่ียงต่อการเกิดอุบติัการณ์ท่อทางเดินหายใจเล่ือนหลุดไดสู้ง  

ดา้นระบบงาน พบวา่ ผูป่้วยส่วนใหญ่มีการผูกยึดหรือห่อตวัมากท่ีสุด ร้อยละ 88 การผูกยึดอวยัวะต่างๆของ
ร่างกายเพ่ือป้องกนัไม่ให้ผูป่้วยดึงท่อทางเดินหายใจ เป็นสาเหตุท าใหผู้ป่้วยเกิดความเครียด ความรู้สึกไม่สุขสบายและ
ความรู้สึกไม่ปลอดภยัในขณะท่ีถูกผกูยดึร่างกายมากข้ึน ผูป่้วยรู้สึกถูกจ ากดัอิสระจากการเคล่ือนไหวอวยัวะต่างๆ พบวา่
การผูกยึดมีความสัมพนัธ์กบัการเพ่ิมความเส่ียงของการเกิดท่อทางเดินหายใจเล่ือนหลุด สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ 
Curry et al. (2008 อา้งถึงใน กนกกาญจน์ พ่วงเฟ่ือง, 2557) พบวา่ ผูป่้วยท่ีถูกผูกยึดร่างกาย  เกิดท่อทางเดินหายใจเล่ือน
หลุดสูงถึงร้อยละ 87 เช่นเดียวกบัการศึกษาของ Chang et al. (2008 อา้งถึงใน กนกกาญจน์ พ่วงเฟ่ือง, 2557) พบวา่ การ
เกิดท่อทางเดินหายใจเล่ือนหลุดในขณะท่ีผูป่้วยถูกผูกยึดร่างกายถึงร้อยละ 82 และสอดคลอ้งกบัการศึกษาของสิริรัตน์ 
เหมือนขวญั (2550) พบวา่ ผูป่้วยท่ีดึงท่อทางเดินหายใจออกดว้ยตนเองทุกราย ถูกจ ากดัอยูบ่นเตียง ไดรั้บการผูกยึด 9 
คร้ัง คิดเป็นร้อยละ 47.3 ด้านอุปกรณ์ พบว่า กลุ่มเป้าหมายมีการติดพลาสเตอร์ยึดตรึงท่อทางเดินหายใจอย่างมี
ประสิทธิภาพติดแน่นไม่ลอกหลุดง่าย ร้อยละ 44  พลาสเตอร์หลุดลอก ไม่ติดแน่นมีร้อยละ 80  ซ่ึงอาจเกิดจากผูป่้วยมี
น ้ าลายมากท าให้พลาสเตอร์หลุดลอกง่าย เป็นสาเหตุท าให้ท่อทางเดินหายใจหลุดไดเ้ม่ือผูป่้วยไอแรง ในระหวา่งการ
พลิกตะแคงตวั หรือการเคล่ือนยา้ยผูป่้วยข้ึนลงเตียง  

การส ารวจแบบประเมินพยาบาลดา้นความรู้ ทศันคติ และการปฏิบติัการพยาบาล ในการป้องกนัท่อทางเดิน
หายใจเล่ือนหลุดในผูป่้วยเด็กทารกระยะวิกฤต จากการส ารวจแบบประเมินพยาบาลดา้นความรู้ ทัศนคติ และการ
ปฏิบติัการพยาบาล ในการป้องกนัท่อทางเดินหายใจเล่ือนหลุดในผูป่้วยเด็กทารกระยะวิกฤต ดา้นขอ้มูลส่วนบุคคล 
พบว่ามีผูต้อบแบบสอบถาม อายุ 23-30 ปี จ านวน 21 คน อายุ 31-40 ปี จ านวน 8 คน อายุ 41-50 ปี จ านวน 1 คน 
ประสบการณ์ในการท างาน 1-5 ปี จ านวน 11 คน 6-10 ปี จ านวน 15 คน  > 15 ปี จ านวน 4 คน 

ผลการวิเคราะห์การประเมินความรู้ของพยาบาลด้านการดูแลผูป่้วยเด็กทารกระยะวิกฤตท่ีใส่ท่อทางเดิน
หายใจและใชเ้คร่ืองช่วยหายใจ  จ านวนทั้งหมด  30 คน ผูว้ิจยัแปลผลคะแนนระดบัความรู้โดยใชเ้กณฑ์ในการแปล
ความหมาย โดยแบ่งระดบัความรู้เป็น 4 ระดบั พบวา่ มีระดบัความรู้ดีมาก จ านวน 6 คน (ร้อยละ 20) มีระดบัความรู้ดี 17  
คน (ร้อยละ  56.6)  มีระดบัความรู้ปานกลาง 4 คน (ร้อยละ 13.4) ระดบัความรู้นอ้ย จ านวน 3 คน (ร้อยละ 10) 

ผลการวเิคราะห์การประเมินทศันคติของพยาบาลเก่ียวกบัการป้องกนัท่อทางเดินหายใจเล่ือนหลุดในผูป่้วยเดก็
ทารกระยะวิกฤต จ านวนทั้งหมด  30 คน ผูว้ิจยัแปลผลคะแนนระดบัทศันคติโดยใชเ้กณฑใ์นการแปลความหมาย โดย
แบ่งระดบัทศันคติเป็น 4 ระดบั พบว่ามีทศันคติอยูใ่นระดบัดีมาก จ านวน 12 คน (ร้อยละ 40) มีทศันคติอยูใ่นระดบัดี 
จ านวน 14 คน (ร้อยละ 40.6)  มีทศันคติอยู่ในระดบัปานกลาง จ านวน 3  คน (ร้อยละ 10) มีทศันคติอยู่ในระดบันอ้ย
จ านวน 1 คน (ร้อยละ 3.4)           

ผลการวิเคราะห์การประเมินการปฏิบติัของพยาบาลดา้นการดูแลผูป่้วยเด็กทารกระยะวิกฤตท่ีใส่ท่อทางเดิน
หายใจและใชเ้คร่ืองช่วยหายใจ จ านวนทั้งหมด  30 คน ผูว้ิจยัแปลผลคะแนนระดบัการปฏิบติัโดยใชเ้กณฑใ์นการแปล
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ความหมาย โดยแบ่งระดบัการปฏิบติัเป็น 4 ระดบั พบวา่มีการปฏิบติัเหมาะสมดีมากจ านวน 12 คน (ร้อยละ 40) มีการ
ปฏิบติัเหมาะสมดี จ านวน 11 คน (ร้อยละ 36.6) มีการปฏิบติัเหมาะสมปานกลาง จ านวน 3 คน (ร้อยละ 10) มีการปฏิบติั
เหมาะสมนอ้ย จ านวน 4 คน (ร้อยละ 13.4)          

ซ่ึงผลการศึกษาคร้ังน้ีเป็นประโยชน์ในการพฒันาดา้นความรู้ ทศันคติ และการปฏิบติัการพยาบาล รวมทั้งการ
พฒันาแนวปฏิบติัการพยาบาลในการป้องกนัท่อทางเดินหายใจเล่ือนหลุดในผูป่้วยเด็กทารกระยะวิกฤต อายุ 0-1 ปี 
ต่อไป   
 
ข้อเสนอแนะ  

1. ขอ้มูลจากงานวิจยัสามารถใชเ้ป็นขอ้มูลพ้ืนฐานเพ่ือการวิจยัต่อยอดในการพฒันาแบบประเมินผูป่้วยเด็กท่ี
มีความเส่ียงต่อการเล่ือนหลุดท่อทางเดินหายใจ เพ่ือให้ทีมพยาบาลเกิดความตระหนกัในความเส่ียงต่อการเล่ือนหลุด
ของท่อทางเดินหายใจท่ีเกิดข้ึน และมีการส่งเวรขอ้มูลเหล่าน้ีในทีมพยาบาล  

2.   ผูป่้วยเด็กทารกระยะวิกฤตท่ี active/รู้ตวั แต่ไม่ให้ความร่วมมือในการรักษา ควรมีแนวทางในการให้ยา  
sedation และมีการประเมินเฝ้าระวงัติดตามภาวะแทรกซอ้นจากการไดรั้บยา 

3.   อุบติัการณ์เล่ือนหลุดของท่อทางเดินหายใจ เกิดในช่วงท่ีรับส่งเวร และเวลาพกัรับประทานอาหาร ดงันั้น
ช่วงเวลาท่ีพยาบาลรับส่งเวรควรใหผู้ช่้วยพยาบาลดูแลผูป่้วยอยา่งใกลชิ้ด และแนะน าญาติผูป่้วยเก่ียวกบัการป้องกนัท่อ
ทางเดินหายใจเล่ือนหลุดเม่ืออยูก่บัผูป่้วย เช่น ปลอบโยนผูป่้วยเม่ือผูป่้วยร้องไห ้เม่ือผูป่้วยด้ินมากไม่สามารถปลอบโยน
ใหส้งบ ใหรี้บแจง้พยาบาล เป็นตน้ 

4.   ผูป่้วยเด็กทารกระยะวิกฤตท่ีได้รับการใส่ท่อทางเดินหายใจ ทีมแพทยแ์ละพยาบาลควรประเมินความ
พร้อมของผูป่้วย   ในการหยา่เคร่ืองช่วยหายใจ และถอดท่อทางเดินหายใจออกใหเ้ร็วท่ีสุด เพ่ือลดอุบติัการณ์ท่อทางเดิน
หายใจเล่ือนหลุด 

5.  มีมาตรการหรือแผนการพยาบาล ในกรณีท่ีเกิดการเล่ือนหลุดของท่อทางเดินหายใจโดยไม่ไดว้างแผน เช่น 
แนวปฏิบติัการพยาบาลเม่ือพบการเล่ือนหลุดของท่อทางเดินหายใจ เช่น การช่วยการหายใจโดยใช ้Ambu bag อยา่งถูก
วธีิ หรือวธีิช่วยเหลืออ่ืนๆ ตามขอบข่ายความรับผิดชอบของพยาบาล  

6.   จากปัจจยัเส่ียงท่ีท าใหเ้กิดท่อทางเดินหายใจเล่ือนหลุด เราควรน าปัจจยัเหล่านั้น มาพฒันาแนวปฏิบติัการ
พยาบาลในการป้องกนัท่อทางเดินหายใจเล่ือนหลุดในผูป่้วยเด็กทารกระยะวกิฤตอาย ุ0-1 ปี  

7.  จากการประเมินพยาบาลดา้นความรู้ ทศันคติ และการปฏิบติัการพยาบาล ในการป้องกนัท่อทางเดินหายใจ
เล่ือนหลุดในผูป่้วยเด็กทารกระยะวิกฤต  เราสามารถจดัโครงการอบรมทบทวนความรู้ใหก้บัพยาบาลเก่ียวกบัการดูแล
ผูป่้วยเด็กทารกระยะวกิฤต อาย ุ0-1 ปี ท่ีใส่ท่อทางเดินหายใจและทบทวนแนวทางในการป้องกนัท่อทางเดินหายใจเล่ือน
หลุด รวมทั้ง การสร้างทศันคติท่ีดีในการดูแลผูป่้วยเด็กทารกใส่ท่อทางเดินหายใจ 
 
กติตกิรรมประกาศ 

ผูเ้ขียนขอขอบพระคุณบิดามารดาผูใ้หก้ าเนิดเป็นอยา่งสูง ท่ีคอยสนบัสนุนและใหก้ าลงัใจในการเรียนตลอดมา
ขอขอบพระคุณอาจารยท่ี์ปรึกษาท่ีคอยช้ีแนะแนวทางในการศึกษา ให้ค  าแนะน า ขอ้เนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ในการท า
วิจยั และสุดทา้ยน้ีขอขอบพระคุณหออภิบาลผูป่้วยกุมารเวชกรรม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น ท่ีให้ความ
อนุเคราะห์ในการเก็บขอ้มูล ท าใหก้ารศึกษาคร้ังน้ีส าเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยดี 
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