
 
 
 

 

วิธีปฏิบัติ work  instruction รหัสเอกสาร : WI-NUR-KM-002 

เรื่อง : การป้องกันท่อช่วยหายใจ 
                       เลื่อนหลุด  

 

แก้ไขครั้งท่ี : 1 ฉบับท่ี : 1 หน้าที ่: 1/8 

วันที่ประกาศใช้ :  25  ตุลาคม  2563 

จัดท าโดย : 
คณะอนุกรรมการจัดการความรู้ 

ตรวจสอบโดย : 
นางนิตยา   ธีรวิโรจน ์

อนุมัตโิดย : 
นางชลลดา   สุขรัตน์ 

ความหมาย  
        การป้องกันท่อช่วยหายใจเลื่อนหลุด หมายถึง การป้องกันท่อช่วยหายใจ (Endotracheal tube) เลื่อนหลุดทั้ง 
สาเหตุจากผู้ป่วยดึงออกเอง เลื่อนหลุดจากการขยับเปลี่ยนท่าทางหรือสาเหตุอ่ืนๆ โดยการท าความเข้าใจกับผู้ป่วยและ 
ญาติที่เฝ้าผู้ป่วยที่ใส่ท่อช่วยหายใจ รวมถึงวิธีการยึดตรึงท่อช่วยหายใจ และการประเมินความพร้อมในการหย่าเครื่อง 
ช่วยหายใจ  
วัตถุประสงค์    เพ่ือป้องกันท่อช่วยหายใจเลื่อนหลุด  
เป้าหมาย     1. ผู้ป่วยทุกรายทีใ่ส่ท่อช่วยหายใจ ได้รับการพยาบาลตามแนวทางปฏิบัติเพ่ือป้องกันท่อช่วยหายใจ 
                    เลื่อนหลุด 
                 2. พยาบาลวิชาชีพทุกคนปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติเพ่ือป้องกันท่อช่วยหายใจเลื่อนหลุดได้ถูกต้อง 
ผู้ปฏิบัติ    พยาบาลวิชาชีพ 
อุปกรณ์/  เครื่องมือเครื่องใช้ 
             1. Stethoscope 
             2. Cuff Pressure Gauge Manometer Portable (เครื่องวัดความดันของกระเปาะท่อช่วยหายใจ) 
             3. Oral airway ขนาดที่เหมาะกับผู้ป่วย 
             4. ส าลีแอลกอฮอล์ 70% 
             5. Syringe sterile 10 cc.  
             6. พลาสเตอร์ (ขนาด 1.5 x 23 ซม. จ านวน 2 ชิ้น)  
             7. เครื่องดูดเสมหะ พร้อมอุปกรณ์ดูดเสมหะ 
             8. Self - inflating bag with reservior bag, Oxygen 
ตัวช้ีวัด   
            1. อัตราการเกิดท่อช่วยหายใจเลื่อนหลุด ต่อ 1,000 วันใส่เครื่องช่วยหายใจ ลดลงร้อยละ 20 
            2. อุบัติการณ์ความรุนแรงจากท่อช่วยหายใจเลื่อนหลุดระดับ E ขึ้นไป ลดลงร้อยละ 20  
แผนการประเมิน 
           1. ติดตามอุบัติการณ์และรายงานตัวชี้วัดทุกเดือน โดยหัวหน้าหอ/ผู้ที่ได้รับมอบหมาย  
           2. นิเทศติดตามการปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติเพ่ือป้องกันท่อช่วยหายใจเลื่อนหลุดอย่างต่อเนื่องและ 
               สม่ าเสมอ 
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การป้องกันท่อช่วยหายใจเลื่อนหลุด  
1.  ในผู้ป่วยที่รู้สึกตัว อธิบายให้ผู้ป่วย/ญาติทราบถึงความจ าเป็นที ่
     ต้องใส่ท่อช่วยหายใจ และอันตรายจากการเลื่อนหลุด หรือดึง   
     ออกก่อนแพทย์อนุญาต  ระยะเวลาที่คาดว่าจะถอดท่อช่วย 
     หายใจ  รวมทั้งเปิดโอกาสให้ซักถามข้อสงสัย   
2.  แนะน าผู้ป่วย/ญาติ ให้ระวังการดึงรั้งของท่อช่วยหายใจ และสาย 
     เครื่องช่วยหายใจต่าง  ๆและสาธิตวิธีการขณะเปลี่ยนท่าให้ผู้ป่วย  
3.  การยึดตรึงท่อช่วยหายใจและสายเครื่องช่วยหายใจ  
    3.1  น าพลาสเตอร์ที่มีขนาด 1.5 x 23 ซม. จ านวน 2 เส้น    
        เส้นแรกติดเหนือมุมปาก พันยึดท่อช่วยหายใจ 2 รอบ  
        โดยให้ท่อช่วยหายใจอยู่ตรงมุมปากด้านใดด้านหนึ่ง  
        แล้วแปะพลาสเตอร์ส่วนที่เหลือเหนือริมฝีปากบน 
        จนถึงมุมปากอีกข้างหนึ่ง แล้วน าพลาสเตอร์อีกเส้นติด 
        และพันใต้มุมปากเหมือนเส้นแรก (รายละเอียดใน 
       ภาคผนวก) 
    3.2  ยึดตรึงสายเครื่องช่วยหายใจ  คล้องสายเครื่องช่วยหายใจทุก 
           ครั้ง  โดยคล้องหลวม  ๆ 
4.  ล้างมือให้สะอาดแบบ hygienic hand washing ทุกครั้ง ก่อน 
    และหลังให้การพยาบาล 
5. ฟังเสียงลมผ่านปอดทั้งสองข้าง หรือประเมินลักษณะการ 
    หายใจ การขยายตัวของทรวงอกก่อนและหลังดูดเสมหะ 
6. ประเมินความต้องการการดูดเสมหะ ดังนี้ 
    6.1 ฟังเสียงลมผ่านปอดมีเสียงลมหายใจดังครืดคราด         
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         หายใจเร็วขึ้นกระสับกระส่าย ผิวหนังมีลักษณะเขียว 
         คล้ า 
   6.2 สังเกตเสียงเครื่องช่วยหายใจที่ผิดปกติ เช่น ช่วงหายใจ 
        เข้าสั้น ความดันสูงสุดในช่วงหายใจเข้าที่หน้าปัดเครื่อง 
        สูงกว่าที่ตั้งไว้  
    6.3 ผู้ป่วยบอกว่ามีเสมหะ หรือขอให้ดูดเสมหะ 
7. ดูดเสมหะตามวิธีปฏิบัติงานเรื่อง การดูดเสมหะในท่อ 
    ช่วยหายใจ (ภาคผนวก 1)   
8. ประเมินภาวะพร่องออกซิเจน ตรวจวัดและบันทึก 
    สัญญาณชีพอย่างน้อยทุก 2 - 4 ชั่วโมง และดูจากสีผิว 
    และ/หรือการติดตามค่าความดันย่อยของก๊าซในเลือดแดง 
    และค่าความอ่ิมตัวของออกซิเจน (oxygen saturation) 
9. ประเมินการท างานของระบบทางเดินอาหาร เช่น  
    ความสามารถในการย่อย ดูดซึมอาหาร ภาวะท้องอืด    
    ภาวะท้องผูก ภาวะเลือดออกในกระเพาะอาหาร เป็นต้น  
    (การได้รับอาหารไม่เพียงพอจะลดปริมาณกล้ามเนื้อของ 
    กระบังลมและการท างานของปอด) ถ้าพบสิ่งผิดปกติ 
    รายงานแพทย์ทราบ 
10. จัดสิ่งแวดล้อมให้ผู้ป่วยได้นอนหลับพักผ่อนอย่างเพียงพอ 
11. ประเมินความจ าเป็นในการผูกมัด (restrain) Sedation  
     และประเมินความเจ็บปวดจากการใส่ท่อ  
     11.1 ประเมินความเสี่ยงในการดึงท่อช่วยหายใจ 
            11.1.1 มีประวัติในการดึงท่อช่วยหายใจ 
 

 
 
 
 
 
 
- เพ่ือความถูกต้องและเหมาะสมในการดูดเสมหะ 
 
 
 
 
- เพ่ือป้องกันภาวะพร่องออกซิเจน 
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           11.1.2 ประเมิน MAAS แรกรับและเวรละ 1 ครั้ง   

            กรณีมีความเสี่ยง หรือ MAAS  4 ให้ปฏิบัติดังนี้ 
                  1) ท าความเข้าใจกับญาติเรื่องการผูกมัด   
                      อธิบายอันตรายจากท่อช่วยหายใจเลื่อน     
                      หลุด และขออนุญาตผูกมัดผู้ป่วย   
                  2) ท าการผูกมัดแขน ขา และผ้าคาดอก  
                 3) มัดมือ 
                 4) ติดป้ายเตือน “ ระวังท่อช่วยหายใจ       
                    เลื่อนหลุด”ทุกเตียงทีมีการผูกมัด 
12. ประเมินความพร้อมในการหย่าเครื่องช่วยหายใจ  
     12.1 พยาบาลเจ้าของไข้ประเมินความพร้อมในการหย่า 
            เครื่องช่วยหายใจทุกวันในเวรเช้า 
      12.2 กรณีพร้อมหย่าเครื่องช่วยหายใจ รายงานแพทย์ 
             และปฏิบัติตาม Weaning protocol  
     12.3 กรณีผู้ป่วยยังไม่พร้อมในการ Weaning  รายงาน 
             แพทย์ทราบ   
13. จัดเตรียมปากกา/ ดินสอ กระดาษ อุปกรณ์สื่อสารให้ 
     ผู้ป่วยเขียน และมีรูปให้ชี้ ส าหรับติดต่อสื่อสารกับญาติ/   
     เจ้าหน้าที่พร้อมจัดป้ายเตือน “ระวังท่อช่วยหายใจ     
     เลื่อนหลุด” 
14. เปิดโอกาสให้ญาติได้ใกล้ชิดและมีส่วนร่วมในการดูแล 
     ผู้ป่วย 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- เพ่ือให้ผู้ป่วยสามารถสื่อสารกับญาติ/เจ้าหน้าที่ 
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การดูแลท่อช่วยหายใจและเครื่องช่วยหายใจ 
1. ตรวจสอบต าแหน่งของท่อช่วยหายใจ (Endotracheal  
    tube) ให้ตรงกับต าแหน่งที่ระบุไว้ในใบประเมินการเฝ้า 
    ระวังท่อช่วยหายใจเลื่อนหลุดและ kardex รวมทั้งการ     
    ดูแลความมั่นคงของการผูกยึดติดท่อช่วยหายใจ ต าแหน่ง       
    พลาสเตอร์ อย่างน้อยทุก 2 ชั่วโมง และใส่อุปกรณ์กันกัด 
    ท่อ (Oral airway) กรณีท่ีผู้ป่วยไม่รู้สึกตัว 
2. การติดพลาสเตอร์ยึดท่อช่วยหายใจ ควรติดเป็นรูปตัว K  
   โดยติดให้ท่อช่วยหายใจอยู่ตรงมุมปากใดมุมหนึ่ง ควรเช็ด   
   ท าความสะอาดบริเวณท่ีจะติด/โกนหนวดเคราให้เรียบร้อย  
   ป้องกันการเลื่อนหลุดพิจารณาเปลี่ยนพลาสเตอร์ทุกครั้ง 
   เมื่อมีการลอกหลุด/และเปลี่ยนสลับต าแหน่งเดิมทุกครั้ง 
3. ดูแลท่อช่วยหายใจให้โผล่พ้นปากมาไม่ควรเกิน 2 นิ้ว 
4. ตรวจสอบการรั่วของกระเปาะท่อช่วยหายใจ โดยการ 
    สังเกตการณ์โป่งของกระเปาะ (cuff) และฟังเสียงลมรั่ว 
    บริเวณคอของผู้ป่วย โดยใช้ no leak technique  
    (ยอมให้มีลมรั่วเล็กน้อยเมื่อบีบ self - inflating bag ช่วย 
    หายใจจนปอดขยายเท่าท่ีต้องการแล้ว) และตรวจสอบ 
    แรงดันลมในกระเปาะของท่อช่วยหายใจ (pressure cuff)  
    ให้อยู่ระหว่าง 25-30 ซม.น้ า ทุก 8 ชั่วโมง  
5. ประเมินต าแหน่งของท่อช่วยหายใจโดยการฟังปอดทุก 8    
   ชั่วโมง หรือเมื่อมีอาการเปลี่ยนแปลง 
6. ตรวจสอบบริเวณรอยต่อของชุดเครื่องช่วยหายใจทุกจุด  
    ไม่ให้หลุดและไม่ให้มีน้ าขังในชุดเครื่องช่วยหายใจ 

 
- เพ่ือเฝ้าระวังการเลื่อนหลุดของท่อหลอดลมคอ 
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7. จัดสายต่อเครื่องช่วยหายใจไม่ให้หักงอ และอยู่ในต าแหน่ง 
   ที่ไม่ดึงรั้งท่อช่วยหายใจ 
8. สังเกต บันทึกและติดตามการปรับเปลี่ยนให้ตรงกับแผน 
    การรักษา และถ้าพบสิ่งผิดปกติให้รายงานแพทย์ 
9. ประเมินภาวะอุดกั้นทางเดินหายใจ และการท างานของ 
    เครื่องช่วยหายใจ โดยการฟังเสียงการท างานของ 
    เครื่องช่วยหายใจ อย่างน้อยทุก 2 ชั่วโมง 
10. ถ้าเครื่องช่วยหายใจมีสัญญาณเตือน หรือมีเสียงผิดปกติ 
     ให้ตรวจสอบและแก้ไขปัญหา โดยระหว่างการแก้ไขปลด 
    ชุดเครื่องช่วยหายใจออกก่อน และใช้ self - inflating  
     bag บีบช่วยหายใจแทน 
11. เมื่อปลดสายเครื่องช่วยหายใจที่ต่อกับท่อช่วยหายใจออก  
     ให้วางหรือแขวนปลายสายไว้ในต าแหน่งที่ไม่มีการ 
     ปนเปื้อนของเชื้อโรคหรือสิ่งสกปรก และหลังต่อ 
     เครื่องช่วยหายใจเข้ากับผู้ป่วย ให้ตรวจสอบการท างาน 
     ของเครื่องช่วยหายใจให้ท างานอย่างมีประสิทธิภาพทุก 
     ครั้ง 
12. ใช้ส าลีชุบ 70% Alcohol เช็ดข้อต่อของท่อช่วยหายใจ  
     และปลายข้อต่อของชุดเครื่องช่วยหายใจก่อนต่อเข้ากับ 
     ผู้ป่วยทุกครั้ง 
13. กรณีท่ีผู้ป่วยสับสน/ต่อต้านหรือไม่ให้ความร่วมมือ โดย 
     ประเมินจาก MAAS /Glasgow coma score พิจารณา   
     ผูกยึด 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- เพ่ือลดการเกิดภาวะแทรกซ้อน 

 



 
 
 

 

วิธีปฏิบัติ work  instruction รหัสเอกสาร : WI-NUR-KM-002 

เรื่อง : การป้องกันท่อช่วยหายใจ 
                       เลื่อนหลุด 

 

แก้ไขครั้งท่ี : 1 ฉบับท่ี : 1 หน้าที ่: 7/8 

วันที่ประกาศใช้ :  25  ตุลาคม  2563 

จัดท าโดย : 
คณะอนุกรรมการจัดการความรู้ 

ตรวจสอบโดย : 
 นางนิตยา  ธีรวิโรจน ์

อนุมัตโิดย : 
นางชลลดา   สุขรัตน์ 

วิธีปฏิบัติ 

ขั้นตอน เหตุผล 
14. ประเมินความไม่สุขสบายของผู้ป่วยอย่างน้อยทุก  
     2 ชั่วโมง กรณีท่ีผู้ป่วยไม่สุขสบาย/ปวด ประเมินความ 
     ปวดโดยใช้ Behavior Pain Scale (BPS) (ภาคผนวก 2)  
การพยาบาลขณะหย่าเครื่องช่วยหายใจ 
1. ภายหลังการใส่เครื่องช่วยหายใจ 72 ชั่วโมง เริ่มประเมิน 
    ความพร้อมในการหย่าเครื่องช่วยหายใจ ด้วยแบบ 
    ประเมิน Pre-weaning Protocol(ภาคผนวก 3) 
    โดยประเมินในเวรดึก 
2. ให้การพยาบาลขณะหย่าเครื่องช่วยหายใจตาม Weaning  
    protocol ส่วนที่ 1 (ภาคผนวก 4) 
การช่วยแพทย์ถอดท่อช่วยหายใจ (Extubation) 
1. ดูดเสมหะในปากและจมูกให้หมด แล้ว mouth care 
    ให้เรียบร้อย 
2. ดูดเสมหะในท่อช่วยหายใจให้หมด ร่วมกับการให้ 100%  
    ออกซิเจน โดยการใช้ Self-inflating bag with  
    reservior bag ต่อ Oxygen 
3. แกะพลาสเตอร์ออก ventilate โดยการบีบ  
    Self - inflating bag with reservior bag ต่อ Oxygen  
    ประมาณ 1-2 นาที 
4. ดูดลมออกจากกระเปาะท่อหลอดลมคอให้หมด 
5. บอกผู้ป่วยเมื่อจะถอดท่อช่วยหายใจ แนะน าให้ผู้ป่วย 
    หายใจเข้า-ออกลึกๆ และหายใจเข้าเต็มที่ในขณะที่แพทย์ 
    ดึงท่อช่วยหายใจออก 

 

 



 
 
 

 

วิธีปฏิบัติ work  instruction รหัสเอกสาร : WI-NUR-KM-002 

เรื่อง : การป้องกันท่อช่วยหายใจ 
                       เลื่อนหลุด 

 

แก้ไขครั้งท่ี : 1 ฉบับท่ี : 1 หน้าที ่: 8/8 

วันที่ประกาศใช้ :  25  ตุลาคม  2563 

จัดท าโดย : 
คณะอนุกรรมการจัดการความรู้ 

ตรวจสอบโดย : 
 นางนิตยา  ธีรวิโรจน ์

อนุมัตโิดย : 
นางชลลดา   สุขรัตน์ 

วิธีปฏิบัติ 

ขั้นตอน เหตุผล 
5. ให้ Oxygen Face Mask ในระยะแรก ร่วมกับการจัดท่า 
   ศีรษะสูงเพื่อให้ผู้ป่วยหายใจสะดวก  
6. กระตุ้นให้ผู้ป่วยหายใจลึกๆและไอ เพ่ือขับเสมหะออก  
   และช่วยดูดเสมหะเมื่อจ าเป็น 
7. ตรวจวัดสัญญาณชีพและประเมินตาม weaning protocol 
   ส่วนที่ 2 (ภาคผนวก 4) 
8. บันทึกอาการและอาการแสดงในใบบันทึกทางการ 
   พยาบาล 

 

เกณฑ์การประเมินผล 

หัวข้อประเมิน ใช่ ไม่ใช่ 
1. เชิงโครงสร้าง 

1.1 ผู้ปฏิบัติ คือ พยาบาลวิชาชีพ 
1.2 เตรียมอุปกรณ์/เครื่องมือเครื่องใช้ถูกต้องครบถ้วน 

2. เชิงกระบวนการ 
2.1 ล้างมือก่อนและหลังให้การพยาบาล 
2.2 ตรวจสอบค าสั่งการรักษาและรายงานเมื่อผู้ป่วยมีอาการผิดปกติ 
2.3 อธิบายให้ผู้ป่วยและญาติทราบถึงเหตุผลและขั้นตอนการดูแลท่อช่วย
หายใจเพื่อป้องกันท่อเลื่อนหลุด 
2.4 ให้การดูแลท่อช่วยหายใจได้ถูกต้องตามแนวทางปฏิบัติ 
2.5 บันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับสัญญาณชีพตามแบบประเมิน 

3. เชิงผลลัพธ์ 
          ไม่เกิดท่อช่วยหายใจเลื่อนหลุด 

  

 



 
 
 

ภาคผนวก   

การยึดตรึงท่อช่วยหายใจ (Stap plaster) โดยน าพลาสเตอร์ที่มีขนาด 1.5x 23 ซม. จ านวน 2 เส้น  
เส้นแรกติดเหนือมุมปาก พันยึดท่อช่วยหายใจ 2 รอบ โดยให้ท่อหลอดลมคออยู่ตรงมุมปากใดมุมปากหนึ่ง 
ความยาวของพลาสเตอร์ปิดทาบเหนือริมฝีปากบนจนถึงมุมปากอีกข้างหนึ่ง แล้วน าพลาสเตอร์อีกเส้นติดใต้มุม
ปากล่าง พันยึดท่อช่วยหายใจ 2 รอบ ความยาวของพลาสเตอร์ปิดทาบใต้ริมฝีปากล่างถึงมุมปากอีกข้างหนึ่ง 
ดังรูป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
การเติมลมในกระเปาะท่อหลอดลมคอ (cuff inflation) 
1. Minimal occluding volume technique/ no leak technique ค่อยๆ เติมลมทีละน้อย จนถึง

จุดที่ทรวงอกขยายเท่าที่ต้องการแล้วไม่มีลมรั่ว (ใช้ในกรณีที่ไม่มี cuff pressure gauge manometer) 
2. Optimum pressure technique ใช้เครื่องวัด cuff pressure gauge manometer วัดลม 

ในกระเปาะท่อหลอดลมคอ (cuff pressure) ให้อยู่ในช่วงปลอดภัย 25-30 ซม.น้ า ถ้าไม่ถึง 25 ให้เติมลม 
เข้าไป แต่ถ้าสูงเกิน 30-35 ควรพิจารณาเปลี่ยน ET tube ให้มีขนาดใหญ่ขึ้น 

3. Minimal leak technique เติมลมจนปอดขยายเท่าที่ต้องการแล้วลมไม่รั่ว จากนั้นเอาลมออก
เล็กน้อยให้ลมรั่วหลังจากท่ีปอดขยายเท่าที่ต้องการ ใช้ในกรณีที่ท าวิธีใดๆ แล้วไม่สามารถท าให้ cuff pressure 
ต่ ากว่า 35 ซม.น้ า การปล่อยให้ลมรั่วเล็กน้อยหลังจากที่ปอดขยายเท่าที่ต้องการแล้ว ท าให้หลอดเลือดฝอย
ของเยื่อบุหลอดลมไม่ถูกกด 

วิธีการวัดลมในกระเปาะท่อหลอดลมคอ (cuff pressure) 
1. ใช้เครื่องวัด cuff pressure gauge manometer ต่อกับ 3-way และ extension tube แล้วต่อ

กับ pilot balloon  

 



 
 
 

2. ถ้า Pressure < 20 ซม.น้ า มีเสียงลมรั่ว ให้ดัน syringe เติมลมจนเสียงลมรั่วหายไป และ
ให้Pressure อยู่ระหว่าง 25-30 ซม.น้ า 

3. ถ้า Pressure > 30-35 ซม.น้ า ให้ค่อยๆ ดึงลมจาก syringe ออกทีละน้อยให้ Pressure  
อยู่ระหว่าง 25-30 ซม.น้ า และไม่มีเสียงลมรั่ว 

การจ ากัดการเคลื่อนไหวของผู้ป่วย 
 1. กรณีผู้ป่วยเด็ก : การห่อตัวเด็ก ใช้ผ้าขนาด 2x3 ฟุต หรือ 3x3 ฟุต 
    1.1 การห่อตัวเด็กคลุมถึงศีรษะ ปูผ้าบนเตียง พับมุมบนผ้าด้านมุมบนใดมุมหนึ่งลงประมาณ 8-10 
นิ้ว วางเด็กลงตรงกลางผ้า ให้ศีรษะอยู่ต่ ากว่าริมผ้าที่พับมุมประมาณ 5 นิ้ว จับแขนเด็กข้างหนึ่งวางแนบข้าง
ล าตัว ยกชายผ้าด้านนั้นขึ้นบนแขน สอดชายผ้าไว้ใต้แขนด้านตรงข้าม วางแขนอีกข้างหนึ่งแนบล าตัว ยกชาย
ผ้าด้านนั้นคลุมรอบล าตัวให้แน่นพอดี ส่วยชายผ้าด้านปลายเท้าถ้ายาวให้ตลบชายผ้าขึ้น 
    1.2 การห่อตัวเด็กระดับไหล่ คลุมแขนทั้งสองข้าง ปูผ้าบนเตียง พับมุมบนผ้าด้านมุมบนใดมุมหนึ่ง
ลงประมาณ 8-10 นิ้ว วางเด็กลงตรงกลางผ้า ให้ไหล่อยู่บนริมผ้าที่พับมุมลง จับแขนเด็กข้างหนึ่งวางแนบข้าง
ล าตัว ยกชายผ้าด้านนั้นคลุมแขนและล าตัว สอดชายผ้าไว้ใต้แขนด้านตรงข้าม วางแขนอีกข้างหนึ่งแนบล าตัว 
ยกชายผ้าด้านนั้นคลุมรอบล าตัวให้แน่นพอดี ส่วยชายผ้าด้านปลายเท้าถ้ายาวให้ตลบชายผ้าขึ้น 
 2. การผูกยึดในผู้ใหญ่ ใช้ผ้าผูกข้อมือขนาดกว้างประมาณ 3.5 x 8.5 นิ้ว ผ้ารัดหน้าอกกว้าง 6 นิ้ว  

   2.1 การผูกข้อมือ ให้จัดแขนอยู่ในท่างอเล็กน้อย ใช้ผ้านุ่มๆ หุ้มรอบข้อมือ ผูกอย่าให้แน่นหรือ
หลวมเกินไป แล้วใช้ปลายผ้าผูกติดกับเตียงด้านล่าง 
    2.2 การรัดหน้าอก จัดท่านอนหงาย วางผ้าทาบบนล าตัว สอดผ้าไว้ใต้แขนทั้งสองด้าน แล้วใช้ปลาย
ผ้าผูกติดกับเตียงด้านล่าง  
 
การประเมินความเสี่ยงต่อท่อช่วยหายใจเลื่อนหลุดโดยใช้ MAAS  
MAAS  (Motor activity assessment scale)  

Score อาการ ค าอธิบาย 
0 ไม่ตอบสนอง ไม่เคลื่อนไหว หรือไม่ตอบสนองต่อการ

กระตุ้นอย่างแรง  
1 ตอบสนองต่อการกระตุ้นอย่างรุนแรงเท่านั้น ไม่เคลื่อนไหวหรือไม่ตอบสนองต่อสิ่งกระตุ้น 
2 ตอบสนองต่อการสัมผัสหรือการเรียกชื่อ ลืมตาหรือเลิกคิ้วหรือหันศีรษะหรือขยับแขน

ขาเม่ือได้รับสิ่งกระตุ้นที่รุนแรง ดูดเสมหะ 
หรือกระตุ้นหน้าอก 

3 สงบและให้ความร่วมมือ รู้สึกตัวดี สงบและให้ความร่วมมือ 



 
 
 

4 กระสับกระส่ายแต่ยังให้ความร่วมมือ รู้สึกตัว ท าตามค าสั่งได้ อยู่ไม่นิ่งและเอามือ
จับท่อหายใจ ดึงท่อหรือพลาสเตอร์ หรือเชือก
ผูกท่อ ช่วยตัวเองไม่ได้ 

5 กระวนกระวาย ท าตามค าสั่งได้ และพยายามลุกนั่งหรือยื่น
แขนขา เมื่อขอร้องก็นอนลง แต่ไม่ช้าก็ลุกนั่ง
และยื่น แขนขาอีก 

6 กระวนกระวายมากจนอาจเป็นอันตราย  ไมท่ าตามค าสั่งและพยายามลุกนั่งหรือดิ้นไป
มา พยายามปีนลงจากเตียง พยายามดึงท่อ
ช่วยหายใจ สายต่างๆ และอุปกรณต์่างๆ  
หรือท าร้ายเจ้าหน้าที่  

 
การแปลผลคะแนน 
MAAS    ให้ประเมินผู้ป่วยทุกราย ตั้งแตแ่รกรับเวรของทุกเวร  
MAAS = 3 คะแนน ให้ประเมินทุก 8 ชั่วโมง 
MAAS = 4 - 5 คะแนน ให้ประเมินทุก 2 ชั่วโมง ให้หาสาเหตุก่อนการผูกยึด ถ้าทราบสาเหตุให้แก้ตามสาเหตุ  
            ถ้าไมท่ราบให้รายงานแพทย์  
MAAS = 6 คะแนน ให้ผูกยึดทันท ีและค้นหาสาเหตุ ถ้าทราบสาเหตุให้แก้ตามสาเหตุ ถ้าไมท่ราบให้รายงาน 
             แพทย์ และให้ประเมินซ้ าทุก 2 ชั่วโมง  

แนวทางการผูกยึดร่างกายตามระดับการเคลื่อนไหวของผู้ป่วย และคะแนน MASS  

MAAS 6 คะแนน 
คุมเข้มมากที่สุด 

MAAS 5-6 
คะแนนคุมเข้มมาก 

MAAS 4-5 คะแนน 
คุมเข้มปานกลาง 

MAAS 4 คะแนน 
คุมเข้มน้อย 

ผูกยึดที่บริเวณหน้าอก
หรือล าตัวร่วมกับท่อหุ้ม
แขน ขา และผูกยึดล าตัว

ติดกับเตียง 

ผูกยึดบริเวณหน้าอก 
หรือล าตัวติดกับเตียง 

  

ผูกยึดบริเวณแขนและขา
ทั้ง 2 ข้าง  

ผูกยึดข้อมือทั้ง 2 ข้าง 
 

ผูกยึดข้อมือทั้ง 2 ข้าง 
 

ใส่ถุงมือแบบนวม 

การดูดเสมหะในท่อช่วยหายใจ (ภาคผนวก 1) 
การดูดเสมหะ หมายถึง การใช้สายยางดูดเสมหะซึ่งปราศจากเชื้อผ่านเข้าทางปาก จมูก หรืออุปกรณ์

ที่ใส่เข้าไปในหลอดลม เช่น Endotracheal, Tracheostomy tube เป็นต้น เพ่ือน าเสมหะออกจากทางเดิน
หายใจ เนื่องจากผู้ป่วยไอขับเสมหะออกเองไม่ได้ หรือการเก็บเสมหะเพ่ือส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ  



 
 
 

การประเมินสภาพผู้ป่วย/ ข้อบ่งชี้ แบ่งได้ 2 กรณี คือ 
1. การประเมินเพื่อการดูดเสมหะ อาการที่ตรวจแล้วจ าเป็นต้องได้รับการดูดเสมหะ ได้แก่  

      1.1 พบปัจจัยเสี่ยงต่อเสมหะอุดกั้นภายในทางเดินหายใจ  
                  - ผู้ป่วยขับเสมหะออกเองไม่ได้  
                  - เสมหะมีปริมาณมาก ลักษณะเสมหะเหนียว  

    1.2 อาการแสดงของเสมหะอุดกั้นภายในทางเดินหายใจ  
        - ผู้ป่วยมีอาการเหนื่อย หายใจล าบาก  

                 - หายใจเสียงดัง หรือการได้ยินเสียงเสมหะภายในหลอดลมของผู้ป่วย  
                 - อัตราชีพจรและการหายใจเพ่ิมขึ้น  
                 - การฟังปอดได้เสียงผิดปกติ (Adventitions sound) เช่น crepitation, rhonchi เป็นต้น  
                 - ผิวหนัง เล็บมือ หรือเล็บเท้า มีสีเขียวคล้ าจากการพร่องออกซิเจน (cyanosis)  

2. การประเมินที่ควรหาความผิดปกติอ่ืนๆร่วมด้วย เนื่องจากภาวะพร่องออกซิเจนของผู้ป่วยอาจ 
มีสาเหตุนอกเหนือจากเสมหะอุดกั้นภายในทางเดินหายใจ ดังนั้น  เมื่อผู้ป่วยมีอาการร่วมที่แสดงถึงภาวะ 
พร่องออกซิเจน พยาบาลจ าเป็นต้องประเมินสภาพผู้ป่วยเพ่ือหาสาเหตุต่างๆ  ที่เกี่ยวข้องซึ่งมีอาการร่วม
ดังกล่าว เช่น  

2.1 มีอาการกระสับกระส่าย หรือซึมลง   
    2.2 ค่า Oxygen Saturation ต่ า   

อุปกรณ์  
1. เครื่องดูดเสมหะ 

   2. สายดูดเสมหะที่สะอาดปราศจากเชื้อ (เลือกขนาดให้เหมาะสมกับผู้ป่วย)  
3. ถุงมือสะอาดปราศจากเชื้อ  
4. Mask   
5. ส าลีปราศจากเชื้อ 
6. แอลกอฮอล์ 70%  
7. น้ าสะอาดปราศจากเชื้อ/ น้ าต้มสุก ใส่ในขวดขนาด 500-1000 ml. ส าหรับล้างสายดูดเสมหะ 
8. ภาชนะใส่ถุงมือและสายดูดหลังภายหลังการใช้งาน  

 

 

 

 



 
 
 

การปรับแรงดันการดูดเสมหะให้เหมาะสม เพ่ือป้องกันเลือดออก และลดการระคายเคืองต่อเยื่อบุและ
เนื้อเยื้อต่างๆ  

กรณีดูดเสมหะด้วยระบบปิด (Close system)  ควรใช้แรงดนัไม่เกิน 160 mmHg  
กรณีดูดเสมหะด้วยระบบเปิด (Open system) ควรปรับแรงดันให้เหมาะสม ดังนี้ 
 

ช่วงวัย  
ชนิดของเครื่องดูดเสมหะ  

ชนิดติดฝาผนัง (mmHg) ชนิดรถเคลื่อนที่ใช้ไฟฟ้า (cmHg) 

เด็กเล็ก  60 - 90 8 -10 

เด็กโต  80 - 100 8 -10 

ผู้ใหญ่  100 -120 10 -15 

การเตรียมผู้ป่วย  
1. อธิบายให้ผู้ป่วยให้เข้าใจ เพ่ือช่วยลดความกลัวและให้ความร่วมมือ  
2. การจัดท่าท่ีเหมาะสมในการดูดเสมหะ คือ ต้องจัดท่านอนศีรษะสูง 30-45 องศา (Semi-Fower’s 

position) เพ่ือป้องกันการส าลัก 
3. เพ่ือป้องกันภาวะพร่องออกซิเจนเนื่องจากการเสมหะ ก่อนดูดเสมหะทุกครั้ง ควรปฏิบัติดังนี้  

            - ผู้ป่วยที่หายใจเอง ควรกระตุ้นให้ผู้ป่วยหายใจลึก ๆ 2-3 ครั้ง ตามด้วยการบีบ Self-inflating bag 
with oxygen 100% อีก 4 -6 ครั้ง หรือเปิดอัตราการไหลของออกซิเจน 15 ลิตร/นาที อย่างน้อย 30 วินาที 
ก่อนและหลังการดูดเสมหะ   

   - ผู้ป่วยที่หายใจด้วยเครื่องช่วยหายใจ ควรให้ออกซิเจนความเข้มข้นสูง (Hyperoxygenate) นาน 
30 - 60 วินาที                
การปฏิบัติการดูดเสมหะตามหลักฐานเชิงประจักษ์  

1. ใส่สายดูดเสมหะลงจนถึงระดับ carina จากนั้นให้ดึงสายขึ้นมา 1-2 เซนติเมตร แล้วจึงค่อยท าการ
ดูดเสมหะ เพ่ือลดความเสี่ยงต่อการไปกระตุ้นเส้นประสาทเวกัส (Vagus nerve)  

2. ท าการดูดเสมหะโดยดึงสายดูดเสมหะออกอย่างช้าๆ และไม่ควรดูดเสมหะเกิน 3 ครั้ง/รอบ การดูด
เสมหะบ่อยครั้งจะท าให้ร่างกายตอบสนองโดยมีการสร้างเสมหะมากข้ึน อย่างไรก็ตามควรมีการดูดเสมหะ
อย่างน้อย 1 ครั้งใน 8 ชั่วโมง  

3. ระยะเวลาที่ใช้ในการดูดเสมหะแต่ละครั้งไม่ควรนานเกิน 10-15 วินาที เพื่อป้องกันกล่องเสียงหด
เกร็ง (laryngospasm) ภาวะขาดออกซิเจน การกระตุ้น Vagus nerve ท าให้หัวใจเต้นผิดจังหวะ และลดการ
บาดเจ็บของเยื่อบุทางเดินหายใจ  

4. หยุดพักนาน 20–30 วินาที ระหว่างการดูดเสมหะแต่ละครั้ง เพ่ือป้องกันภาวะพร่องออกซิเจน  
5. กรณีดูดเสมหะครบ 3 ครั้งแล้ว แต่ผู้ป่วยยังมีเสมหะมาก ให้เว้นระยะการดูดเสมหะซ้ าอย่างน้อย  

2 -3 นาท ี 



 
 
 

6. กรณีผู้ป่วยมีเสมหะเหนียว ควรใช้ Heat Nebulizer แทนการใช้ NSS เนื่องจากมีการวิจัยเชิง
ทดลองแบบสุ่มและมีกลุ่มควบคุม (Randomized control trial) เกี่ยวกับผลการใช้ NSS ในการดูดเสมหะ 
ดังนี้  

       - ไม่ช่วยให้เสมหะอ่อนตัวลง และไมช่่วยดูดเสมหะได้มากขึ้น  
       - เป็นการกระตุ้นให้ผู้ป่วยไอ ซึ่งจะส่งผลให้อัตราการเต้นของหัวใจเพ่ิมขึ้น และระดับ Oxygen 

Saturation ลดลง  
       - สาร surfactant ในปอดลดลง ส่งผลให้ความสามารถในการหดตัว-ขยายตัวของปอดลดลง 
       - โอกาสติดเชื้อมีแบคทีเรียในระบบหายใจเพ่ิมขึ้น  

การประเมินผลการดูดเสมหะ 
ข้อบ่งชี้ที่แสดงว่า การดูดเสมหะได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น    

 1. ปริมาณเสมหะลดลง  
2. อัตราการหายใจ 12- 20 ครั้ง/ นาที และอัตราชีพจร 60- 80 ครั้ง/ นาที  
3. ไม่มีอาการหายใจล าบาก  
4. ไม่มีเสียงเสมหะภายในหลอดลมของผู้ป่วย  
5. ผิวหนัง เล็บมือ หรือเล็บเท้า มีสีเขียวคล้ าจากการพร่องออกซิเจน 

ขั้นตอนการปฏิบัติในการดูดเสมหะ 
1. การดูดเสมหะในปากหรือจมูก 
  1.1 ประเมินผู้ป่วยตามข้อบ่งชี้ในการดูดเสมหะ ลักษณะการหายใจ อัตราการเต้นของหัวใจ ความ

ดันโลหิต ระดับความอ่ิมตัวของออกซิเจน  
  1.2 เตรียมอุปกรณ์ในการดูดเสมหะโดยใช้หลัก Aseptic technique 
  1.3 แจ้งให้ผู้ป่วยทราบ 
  1.4 จัดท่านอนศีรษะสูง 30-45 องศา (Semi-Fower’s position) ในกรณีไม่มีข้อห้าม เพ่ือป้องกัน

การส าลักในขณะดูดเสมหะ  
   1.5 ผู้ดูดเสมหะและผู้ช่วยล้างมือแบบ hygienic hand washing หรือใช้ alcohol-based hand 

rub 
  1.6 สวมผ้าปิดปากและจมูก ในกรณีท่ีผู้ป่วยมีการติดเชื้อทางเดินหายใจรุนแรง ให้สวมแว่นตา 

หน้ากากชนิด N-95 และสวมเสื้อกาวน์ 
    1.7 เตรียมสายดูดเสมหะ การเลือกสายดูดเสมหะ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางภายนอกของสายส าหรับ

ดูดเสมหะที่เหมาะสม คือ ไม่เกิน ½ ของเส้นผ่าศูนย์กลางภายในของท่อเจอะคอ หรือผู้ใหญ่ใช้เบอร์ 14-16 Fr. 
เด็กเบอร์ 8-10 Fr. เพ่ือป้องกันภาวะปอดแฟบ (Lung collapse) เนื่องจากสายดูดเสมหะขนาดใหญ่จะท าให้
ช่องว่างของท่อหายใจลดลงจนไม่เพียงพอ ส าหรับอากาศภายนอกที่จะไหลเข้ามาแทนที่อากาศที่ดูดออก     
ส าหรับการดูดเสมหะระบบปิด (Close system) ตามหลักฐานเชิงประจักษ์แนะน าให้ใช้สายดูดเสมหะขนาดไม่
เกิน 12 Fr. 



 
 
 

 1.8 เช็ดปลาย connector ด้วย 70% alcohol ก่อนต่อสายเข้ากับสายดูดเสมหะ 
 1.9 เปิดเครื่องดูดเสมหะ ปรับระดับความดัน (ในผู้ใหญ่ไม่เกิน 120 mm.Hg. เด็กโตไม่เกิน 100 

mm.Hg. และทารกไม่เกิน 80 mm.Hg.) ในกรณีเสมหะเหนียวข้นอาจเพิ่มความดันได้ถึง 200 mm.Hg.  
 1.10 สอดสายดูดเสมหะอย่างนุ่มนวล ดูดเสมหะในจมูกก่อนในปาก  โดยในจมูกสอดสาย 

เข้าถึงระดับ naso-pharynx ในปากสอดสายเข้าถึงระดับ oro-pharynx (ควรแยกสายดูดเสมหะในจมูก 
กับในปาก)  

 1.11 ดูดเสมหะโดยดึงสายดูดเสมหะออกอย่างช้าๆ แต่ละครั้งใช้เวลาไม่เกิน 10-15 วินาที 
 1.12 ประเมินเสียงหายใจ ถ้ายังมีเสมอยู่ให้ดูดเสมหะซ้ า โดยเว้นระยะห่างแต่ละครั้ง 20-30 วินาที 

และไม่ควรเกิน 2-3 ครั้ง/รอบ 
 1.13 ล้างสายดูดเสมหะด้วยการดูดผ่านน้ าสะอาด 
 1.14 ปิดเครื่องดูดเสมหะ ปลดสายดูดเสมหะทิ้งในถังขยะติดเชื้อ 
 1.15 เช็ดปลาย connector ด้วย 70% alcohol ก่อนเก็บเข้าที่  
 1.16 แจ้งให้ผู้ป่วยทราบเมื่อดูดเสมหะเสร็จแล้ว จัดท่าให้ผู้ป่วยสุขสบาย 
 1.17 ล้างมือแบบ hygienic hand washing นาน 15-30 วินาที  
 1.18 บันทึกลักษณะ สี กลิ่น ปริมาณของเสมหะลงในใบบันทึกทางการพยาบาล 
 1.19 รายงานแพทย์เมื่อพบลักษณะเสมหะที่ผิดปกติ หรือประเมินได้ว่าผู้ป่วยไม่สามารถทนต่อ 

การดูดเสมหะได้  
 2. การดูดเสมหะในท่อช่วยหายใจ (endotracheal tube, nasotracheal tube และ
tracheostomy tube) 
  2.1 ประเมินผู้ป่วยตามข้อบ่งชี้ในการดูดเสมหะ 
  2.2 เตรียมอุปกรณ์ในการดูดเสมหะโดยใช้หลัก Aseptic technique ให้พร้อม 
  2.3 แจ้งให้ผู้ป่วยทราบ 

  2.4 จัดท่านอนศีรษะสูง 30-45 องศา (Semi-Fower’s position) ในกรณีไม่มีข้อห้าม เพ่ือป้องกัน
การส าลักในขณะดูดเสมหะ หรือจัดท่านอนผู้ป่วยให้เหมาะสมตามต าแหน่งของเสมหะที่ฟังได้ ท่านอน 
ของผู้ป่วยที่ดูดเสมหะได้ง่าย คือ ท่านอนหงาย หันหน้าไปทางด้านตรงข้ามกับหลอดลมหรือปอดข้างที่จะดูด
เสมหะ หรือจัดให้นอนในท่าศีรษะสูงเล็กน้อย 20-30 องศา ในกรณีไม่มีข้อห้าม  

  2.5 ผู้ดูดเสมหะและผู้ช่วยล้างมือแบบ hygienic hand washing นาน 15-30 วินาที หรือใช้ 
alcohol-based hand rub 

  2.6 สวมผ้าปิดปากและจมูก ในกรณีที่ผู้ป่วยมรการติดเชื้อทางเดินหายใจรุนแรง ให้สวมแว่นตา 
หน้ากากชนิด N-95 และสวมเสื้อกาวน์ 

 2.7 เตรียมส าลีชุบ70% alcohol อย่างน้อย 4 ก้อน ท าความสะอาดข้อต่อต่างๆ ผู้ดูดเสมหะ 
เช็ดปลาย connector ด้วย 70% alcohol ก่อนต่อสายเข้ากับสายดูดเสมหะ 



 
 
 

 2.8 ผู้ช่วยปลด adapter ของสายเครื่องช่วยหายใจออก และวางไว้บนผ้าห่อ หรือแขวนไว้โดย
ไม่ให้สัมผัสกับตัวผู้ป่วยหรือเตียงผู้ป่วย จากนั้นเช็ดปลายเปิดท่อช่วยหายใจ และ adapter ปลายเปิด Self-
inflating bag ด้วย 70% alcohol 

 2.9 Pre-oxygenation ด้วยออกซิเจนที่มีความเข้มข้นสูง (FIO2 1.0 หรือ O2 10 L/min) ร่วมกับ
การเพ่ิมปริมาณของปอดเป็นเวลามากกว่า 30 วินาที หรือบีบ Self-inflating bag 3-5 ครั้งก่อนจะท าการดูด
เสมหะ (โดยค านวณปริมาตรการหายใจเข้าออกใน 1 ครั้งประมาณ 10 เท่าของน้ าหนักตัวผู้ป่วย) กรณีผู้ป่วยใช้
เครื่องช่วยหายใจแบบ Full support mode ควรใช้เครื่องช่วยหายใจในการให้ออกซิเจน เนื่องจากมีความ
เข้มข้นสูงและเป็นการเพ่ิมปริมาตรปอดแทนการใช้ Self-inflating bag อย่างเหมาะสม  

 2.10 เปิดเครื่องดูดเสมหะ ปรับระดับความดัน ในผู้ใหญ่ไม่เกิน 120 mm.Hg. เด็กโตไม่เกิน 100 
mm.Hg. และทารกไม่เกิน 80 mm.Hg.) ในกรณีเสมหะเหนียวข้นอาจเพิ่มความดันได้ถึง 200 mm.Hg.  

 2.11 สอดสายดูดเสมหะอย่างนุ่มนวล ไม่ควรลึกเกินความยาวของท่อช่วยหายใจ หรือจนถึง
ต าแหน่งทางแยกของหลอดลม (carina) และถอยสายดูดเสมหะออกมาประมาณ 1-2 เซนติเมตร ท าการดูด
เสมหะแต่ละครั้งใช้เวลาไม่เกิน 10-15 วินาที และไม่ควรเกิน 2-3 ครั้ง/รอบ 

 2.12 กรณีท่ีเสมหะเหนียวและแห้งไม่สามารถดูดออกมาได้ ควรพ่นละอองฝอยด้วยน้ าเกลือ (0.9% 
โซเดียมคลอไรด์) นาน 10-15 นาที ก่อนดูดเสมหะหรือปรับอุณหภูมิของ humidifier ให้ความชื้นในทางเดิน
หายใจอย่างเพียงพอ ส่วนการหยอด 0.9% โซเดียมคลอไรด์ ก่อนการดูดเสมหะ หรือการเพ่ิมความดันถึง 200 
mm.Hg. ควรพิจารณาเมื่อจ าเป็นเฉพาะราย  

 2.13 ภายหลังการดูดเสมหะเสร็จสิ้น ให้ oxygenation ด้วยออกซิเจนที่มีความเข้มข้นสูง สูง (FIO2 
1.0 หรือ O2 10 L/min) ร่วมกับการเพ่ิมปริมาณของปอดเป็นเวลามากกว่า 30 วินาที หรือบีบ Self-inflating 
bag 3-5 ครั้งก่อนจะท าการดูดเสมหะ (โดยค านวณปริมาตรการหายใจเข้าออกใน 1 ครั้งประมาณ 10 เท่าของ
น้ าหนักตัวผู้ป่วย) กรณีผู้ป่วยใช้เครื่องช่วยหายใจแบบ Full support mode ควรใช้เครื่องช่วยหายใจในการให้
ออกซิเจน เนื่องจากมีความเข้มข้นสูงและเป็นการเพ่ิมปริมาตรปอดแทนการใช้ Self-inflating bag อย่าง
เหมาะสม  

 2.14 ล้างสายดูดเสมหะด้วยการดูดผ่านน้ าสะอาด 
 2.15 ปิดเครื่องดูดเสมหะ ปลดสายดูดเสมหะทิ้งในถังขยะติดเชื้อ  
 2.16 ผู้ช่วยเช็ดปลายท่อช่วยหายใจและปลาย adaptor ของเครื่องช่วยหายใจหรือสายให้

ออกซิเจนด้วย 70% alcohol ก่อนต่อกับผู้ป่วย  
 2.17 ผู้ช่วยเช็ด adapter Self-inflating bag ด้วยส าลีชุบ 70% alcohol แล้วหุ้มด้วยก๊อส

ปราศจากเชื้อและวางไว้ในที่เก็บ   
 2.18 แจ้งให้ผู้ป่วยทราบเมื่อดูดเสมหะเสร็จแล้ว จัดท่าให้ผู้ป่วยสุขสบาย 
 1.19 ล้างมือแบบ hygienic hand washing  
 1.18 ประเมิน ติดตามอาการของผู้ป่วย และบันทึกลักษณะ สี กลิ่น ปริมาณของเสมหะลงในใบ

บันทึกทางการพยาบาล 



 
 
 

 1.19 รายงานแพทย์เมื่อพบลักษณะเสมหะที่ผิดปกติ หรือประเมินได้ว่าผู้ป่วยไม่สามารถทนต่อ 
การดูดเสมหะได้  

 1.20 การเปลี่ยนอุปกรณ์รองรับเสมหะที่เป็น receptal bag ให้เปลี่ยน receptal bag และ 
suction tube เมื่อเสมหะเต็มถุงหรือพิจารณาตามความเหมาะสม กรณีที่เป็นขวดแก้วให้ล้างท าความสะอาด
ทุก 8 ชั่วโมง  
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แบบประเมินความปวด Behavior Pain Scale (BPS) ในผู้ป่วยไม่รู้สึกตัว/ใส่เครื่องช่วยหายใจ/ICU 

 (ภาคผนวก 2) 
 
การแปลผลคะแนน 
3       = ไม่ปวด          
4-6    = ปวดเล็กน้อย         
7-9    = ปวดปานกลาง         
10-12 = ปวดมาก  
*ถ้าคะแนน ≥7 ต้องมี intervention ควรรายงานแพทย์

การสังเกต 
การประเมิน/คะแนน 

 

วดป./
เวลา 

ที่ประเมิน 

วดป./
เวลา 

ที่ประเมิน 

วดป./
เวลา 

ที่ประเมิน 

วดป./
เวลา 

ที่ประเมิน 

วดป./
เวลา 

ที่ประเมิน 
สีหน้า 
(facial 

expression) 

1= สีหน้าผ่อนคลาย สงบ หลับ      
2= ใบหน้าแสยะ ขมวดคิ้ว 
3= คิ้วขมวด เม้มรมิฝีปาก หลับตา หางตาย่น 
4= คิ้วขมวดเกือบติดกัน เม้มมมุปากแน่น 

การเคลื่อนไหว 
(upper limbs) 

1= ไม่มีการเคลื่อนไหว      
2= มีการเคลื่อนไหวเล็กน้อย เคลือ่นไหว 
ในแนวราบ 
3= เคลื่อนไหวรุนแรง น้ิวงองุ้ม หรือเกร็งแขนขา 
4= เกร็งทั้งตัว 

การต่อต้าน
เคร่ืองช่วยหายใจ 

1= หายใจตามเครื่องช่วยหายใจ      
2= มีการไอ พร้อมกับมีการเคลื่อนไหวร่างกาย 
3= หายใจไมส่ัมพันธ์กับเครื่องช่วยหายใจบ้าง 
4= ต่อต้านเครื่องช่วยหายใจ 

คะแนนรวม      
 ผู้ประเมิน      



 
 
 

Pre-weaning protocol (VAP Daily Goal Sheet เดิม) : ภาคผนวก 3 

GOAL        
หลังใส่เครื่องช่วยหายใจ 72 ช่ัวโมง เริ่มประเมินความพร้อมในการหย่าเครื่องช่วยหายใจ (ประเมินในเวรดึก) ด ช บ ด ช บ ด ช บ ด ช บ ด ช บ ด ช บ ด ช บ 
1. อาการของโรคที่ท าให้ต้องใส่เครื่องช่วยหายใจดีขึ้น 
1.1. Lung clear, No crepitation, No pleural effusion 
   1.2. No pink fruity sputum 
   1.3. No Orthopnea, No paroxysmal nocturnal dyspnea (No PND) 
   1.4. ไม่มีบวมท่ีปลายเท้า ข้อเท้า 

                     

2. ไม่มีอาการหอบเหนื่อย                      
3. Conscious: ปลุกตื่นง่าย , GCS > 7T                      
4. RR ≥ 10, ≤ 35/min, Pulse 50-120/min                      
5. BP (90< SBP < 180 mmHg.)                      
6. FiO2 < 0.6, Sat O2 ≥ 95% (ในผู้ป่วยโรค COPD Sat O2 88-90%)                      
7. PEEP ≤ 5 cmH2O                      
8. No muscle relaxant (such as : domicum, nimbex)                      
9. K อยู่ในเกณฑ์ปกติ (3.5-4.5mmol/L)                      
10. Hb ≥ 7 g/dl (บันทึกเฉพาะผลล่าสุด)                      
ผลการประเมิน: ต้องผา่นทุกข้อจึงเริ่ม WEAN ได้ (เริม่ WEAN : √ = ได้, × = ไมไ่ด้)                      

ผู้บันทึก                      
หมายเหตุ: บันทึก  √ = ได้  × = ไม่ได้ , กรณีบันทึก “ผู้ป่วยดึง Tube ออกเอง” ลงบันทึกอุบัติการณ์ความเสี่ยงในเวรที่เกิดเหตุการณ ์



 
 
 

Weaning Protocol (ภาคผนวก 4) 

ส่วนที่ 1 ขณะหย่าเครื่องช่วยหายใจ 

Mode/Time Mode Spontaneous + PS 6 cmH2O ตั้งแต่วันท่ี……………………………………………… 
T piece 6-8 LPM เวลา …………………………………………. 

Parameter 5 นาท ี 30 นาท ี 1 ชั่วโมง 2 ชั่วโมง 
1. ระดับความรู้สึกตัวคงเดมิ ไม่ซมึลง     
2. ไม่มีความวติกกังวลและไม่มีอาการกระสับกระส่าย     
3. ไม่มีหายใจล าบากหรือเหนื่อยมากข้ึน     
4. ไม่ใช้กล้ามเนื้อช่วยหายใจ ไม่มภีาวะกล้ามเนื้อหน้าท้องและอกไมส่ัมพันธ์กัน     
5. ไม่มีปลายมือ ปลายเท้าเย็น หรอืเหง่ือออกมาก     
6. BP (90< SBP <180 mmHg)     
7. RR <35 , >10 /min     
8. Sat O2 ≥ 95% or PaO2 ≥60mmHg     
9. Pulse 50-120 /min, 90< SBP < 180 mmHg     

ลงชื่อผู้ประเมิน 
 

    

ไม่ผ่านเพียง 1 ข้อ ให้หยุดหย่าเคร่ืองช่วยหายใจ 
   On setting เดิม: เวลา………….น.      On T-piece or Collar mask 6-8 LPM or Spontaneous all day all night 

 

ส่วนที่ 2 เมื่อถอดท่อช่วยหายใจ 

Parameter 15 นาท ี 30 นาท ี
1. RR <35/min   
2. O2 Sat ≥ 95% or PaO2 ≥60 mmHg   
3. Pulse 50-120 /min or change <20%   
4. 90< SBP <180 mmHg or change <20%   

ลงชื่อผู้ประเมิน 
 

  

ถอดท่อช่วยหายใจเวลา ............. น. Type O2…………………………………….ให้การรักษาระดับ Sat O2 ≥95% 
สาเหตุที่ใส่เครื่อง/ท่อช่วยหายใจใหม่......................................................................................... เวลา ............................. น. 
 
 
Name of Patient                                  Age                   Ward                   Department 
Hospital Number                                                         Attending Physician 



 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 


