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บทคัดย่อ

การศึกษาครัง้ นีเ้ ป็นวิจยั กึง่ ทดลองแบบ 2  กลุม่   วดั ผลหลังทดลองมีวตั ถุประสงค์เพือ่ ศึกษาผลของ
การใช้แนวปฏิบัติการพยาบาลเพื่อป้องกันปอดอักเสบที่สัมพันธ์กับเครื่องช่วยหายใจ  (supra-WHAPO  
CNPG)  ต่ออุบัติการณ์การเกิด  early-onset  VAP  (EVAP)  และความพึงพอใจและความมีวินัยปฏิบัติ
ตามแนวปฏิบตั ฯิ กลุม่ ตัวอย่าง 120 คน เป็นผูป้ ว่ ยใส่เครือ่ งช่วยหายใจใน 4 วันแรกทีต่ กึ อายุรกรรม    เป็นก
ลุ่มควบคุม  63 คน รับการดูแลตามแนวปฏิบัติการพยาบาลมาตรฐานของโรงพยาบาล กลุ่มทดลอง 57
คนได้รับการดูแลโดยใช้   supra- WHAPO  CNPG  โดยพยาบาลกลุ่มตัวอย่างจ�ำนวน  24 คน  ระหว่าง
เดือนตุลาคม  2560  ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2561  วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ   chi-square, Relative  Risk  
Ratioความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการศึกษาพบว่า  กลุ่มควบคุมเกิด  EVAP  14  ครั้ง  คิดเป็น  56.45  ครั้ง/1,000  วันใช้เครื่อง
ช่วยหายใจ  (95% CI = 0.0605,0.0974)  กลุ่มทดลองเกิด  EVAP  3  ครั้ง  คิดเป็น  15.15  ครั้ง  /1,000  
วันใช้เครื่องช่วยหายใจ  (95% CI = 0.0052,0.0436)  กลุ่มควบคุมมีความเสี่ยงการเกิด  EVAP  มากกว่า
กลุ่มทดลอง (RR  4.96, 95% CI = 1.50,16.45, p=0.009)ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของพยาบาลจ�ำนวน 24
คนที่ใช้supra- WHAPO  CNPG  อยู่ระดับสูง 85.8%  (M=4.29, SD=.62) คะแนนเฉลี่ยความมีวินัยใน
การปฏิบัติตามแนวปฏิบัติของพยาบาลมากกว่า90% เกือบทุกกิจกรรม
ดังนั้น ผลวิจัยแสดงว่า supra-WHAPO  CNPG ช่วยลดอุบัติการณ์และลดความเสี่ยงการเกิด
EVAP ในผู้ป่วยใส่เครื่องช่วยหายใจตึกอายุรกรรม และ supra-WHAPO  CNPG  สามารถใช้ได้จริงดังจะ
เห็นจากคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจและความมีวินัยการใช้แนวปฏิบัติฯอยู่ระดับสูง และยังมีปัจจัยอื่นที่
มีผลต่อการเกิด VAP งานวิจัยครั้งต่อไปควรน�ำปัจจัยเหล่านั้นมาศึกษาด้วย
ค�ำส�ำคัญ: ปอดอักเสบที่สัมพันธ์กับเครื่องช่วยหายใจ, แนวปฏิบัติเพื่อป้องกัน ปอดอักเสบที่สัมพันธ์กับ
เครื่องช่วยหายใจ, เครื่องช่วยหายใจ
พยาบาลวิชาชีพช�ำนาญการพิเศษ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา benjamas@knc.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
การศึกษาวิจัยนี้ได้รับทุนจากศูนย์วิจัยและฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนวัยแรงงานคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ขอนแก่น
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Abstract

This quasi-experimental study is two-group posttest design. The purposes of this study were
to evaluate1) the results of  using supra-WHAPO CNPG for ventilator associated pneumonia prevention  to the incident rate of early-onset VAP (EVAP), 2) nurses’ satisfaction  and CNPG adherence
to supra-WHAPO CNPG. The participants were 120 patients on ventilators within the first four day
after admission in the medical units of a hospital. The 63 participants of the control group received
standard care of the hospital. On the other hand, the 57 participants of the experimental group received
WHAPO CNPG during October, 2017 to February, 2018. Data were analyzed by Chi-square, Relative
Risk Ratio, frequency, percentage, mean, and standard division.
The result of this study showed that the incident rate of EVAP in control group was 14 times
or 56.45 times/1,000 ventilator days (95% CI=0.0052, 0.0436). The experimental group was 3 times or
15.15 times/1,000 ventilator days (95% CI=0.0052, 0.0436). The relative risk of the control group was
more than the experimental group (RR = 4.96, 95% CI = 1.50, 16.45, p=.009). The total mean score
of satisfaction among 24 nurses who used supra-WHAPO CNPG was at the high level (mean=4.29,
SD=.62, or 85%). The mean score of nurses’ CNPG adherence was over 90% of all activities.
Therefore, the result of this study showed that supra-WHAPO CNPG can reduce incident rate
and relative risk of EVAP among patients on ventilators in the medical units.  In addition, Supra-WHAPO CNPG is practical for nurse working because the mean scores of satisfaction and CNPG adherence
were high level. However, there may be other factors influencing on incident rate of VAP. The next
study should include these factors.    
Keywords: VAP, ventilator associated pneumonia prevention, WHAPO CNPG, ventilator
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บทน�ำ

การใส่เครื่องช่วยหายใจ มีความจ�ำเป็น
ในการช่วยบ�ำบัดภาวะพร่องออกซิเจนและช่วย
ชีวิตผู้ป่วยวิกฤต แต่การใส่เครื่องช่วยหายใจผ่าน
ท่อช่วยหายใจ (endotracheal tube: ETT)ท�ำให้
เกิ ด ภาวะแทรกซ้ อ นที่ ส� ำ คั ญ คื อ ปอดอั ก เสบ
ที่ สั ม พั น ธ์ กั บ เครื่ อ งช่ ว ยหายใจ (Ventilator
associated pneumonia, VAP) (สุจิตรา ลิ้มอ�ำนวย
ลาภ, กาญจนา สิมะจารึก, เพลินตา ศิริปการ,
และชวนพิศ ท�ำนอง, 2556) ศูนย์ควบคุมคุมและ
ป้องกันโรคของสหรัฐอเมริกา (Center of Disease
Control and Prevention, CDC)ประมาณการณ์ว่า
จะมีผู้ป่วยใช้เครื่องช่วยหายใจประมาณ 300,000
คนต่อปี ซึ่งเป็นกลุ่มเสี่ยงในการเกิด VAP ส่งผล
ให้อัตราการตายสูงขึ้น (CDC, 2017)
ปอดอั ก เสบที่ สั ม พั น ธ์ กั บ เครื่ อ งช่ ว ย
หายใจ (Ventilator associated pneumonia :VAP)
เป็นภาวะปอดอักเสบที่เกิดในผู้ป่วยที่ใช้เครื่อง
ช่วยหายใจมากกว่า 2 วันโดยนับจากวันแรกที่ใส่
เครื่องช่วยหายใจ และภายใน 2 วันแรกหลังเอา
ท่อช่วยหายใจออก(Center of Disease Control and
Prevention, 2017) จากการทบทวนวรรณกรรมพบ
ว่าปัจจัยทีท่ ำ� ให้เกิด VAPสามารถจ�ำแนกได้ 3 ด้าน
ได้แก่ ปัจจัยด้านผู้ป่วย ปัจจัยด้านอุปกรณ์และการ
รักษา และปัจจัยด้านบุคลากรสุขภาพ ปัจจัยด้าน
ผู้ป่วยเป็นปัจจัยที่ไม่สามารถป้องกันได้เช่นเพศ
อายุ โรคที่เข้ารับการรักษา ฯลฯ ส่วนปัจจัยด้าน
อุปกรณ์และการรักษาที่เพิ่มความเสี่ยงในการเกิด
VAP เป็นปัจจัยที่สามารถป้องกันได้ ปัจจัยเหล่า
นี้ได้แก่การสะสมของสิ่งคัดหลั่งเหนือ ETT cuff
ซึง่ ส่งผลให้เกิด microaspiration ในทางเดินหายใจ
ส่วนล่าง การขัดขวางกลไกการไอระยะเวลาการใส่
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เครื่องช่วยหายใจ (Fitch & Whitman, 2014) การ
จัดท่าผู้ป่วยท่านอนราบ (Charles et al., 2014)
การรักษาด้วย H2 blockers (Charles et al., 2014)
การรักษาด้วยยาปฏิชีวนะ (Murphy et al., 2014)
ส�ำหรับปัจจัยสุดท้ายที่ส่งผลต่อการเกิด VAP คือ
ปัจจัยด้านบุคลากรสุขภาพได้แก่ การไม่เคร่งครัด
ในการควบคุมการแพร่กระจายเชื้อ จากการศึกษา
ของเคิสรี่และคณะ (2014) พบว่าการเกิด VAP
เกิดจากความถีข่ องการปนเปือ้ นเชือ้ จากการสัมผัส
สิง่ แวดล้อมถึง 7.1 % และจากมือบุคลากรสุขภาพ
8.2 %
ถึงแม้ว่าปัจจุบันจะมีการใช้แนวปฏิบัติ
เพื่อป้องกันการเกิด VAP อย่างต่อเนื่อง แต่อุบัติ
การณ์ ข องการเกิ ด VAP ยั ง คงอยู ่ ใ นระดั บ สู ง
จากการศึกษาของมาจินและคณะ (2014) พบว่า
จ�ำนวนผูต้ ดิ เชือ้ ปอดอักเสบมีจำ� นวนสูงขึน้ ถึงร้อย
ละ 21.8ของผู้ป่วยที่มีการติดเชื้อทั้งหมดในโรง
พยาบาล มากกว่านัน้ ในโรงพยาบาลตติยภูมิ ผูป้ ว่ ย
ที่รักษาด้วยเครื่องช่วยหายใจนานเกิน 48 ชั่วโมง
ในหอผู ้ ป ่ ว ยวิ ก ฤต มี อุ บั ติ ก ารณ์ ก ารเกิ ด VAP
สูงขึ้นร้อยละ 57.14 หรือ 31.7/1000 วันใช้เครื่อง
ช่วยหายใจ (Ranjan, Chaudhary, Chaudhry, &
Ranjan, 2014 ) ในส่วนของประเทศไทยจากการ
ศึกษาของรองพงษ์ โพลังละ และคณะ (2555)
ศึ กษาในหอผู ้ ป ่ ว ยหนั กพบว่ า มี ผู ้ ป ่ ว ยเกิ ด VAP
มากกว่าร้อยละ 90 ของผู้ป่วยที่ติดเชื้อทางเดิน
หายใจ และจากข้อมูลการเฝ้าระวังการติดเชื้อใน
โรงพยาบาลศูนย์ พบว่าปีงบประมาณ 2559 ใน
แต่ละเดือน กลุ่มงานอายุรกรรมมีค่าเฉลี่ยอัตรา
การติดเชื้อVAP ทั้งปี เท่ากับ 4.30 ต่อ 1,000 วัน
ใช้เครื่องช่วยหายใจ การเกิดVAP ส่งผลกระทบ
หลายประการต่อตัวผูป้ ว่ ย ผูใ้ ห้บริการสุขภาพ และ
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สถานบริการสุขภาพ เมื่อเกิด VAP ผู้ป่วยที่เกิด
VAP จะมีความเสี่ยงที่จะเสียชีวิตเพิ่มขึ้น 8.2 %
(Nguile-Makao et al., 1010; Tamayo et al., 2012)
และมีคา่ ใช้จา่ ยเพิม่ ขึน้ ด้วย สอดคล้องกับการศึกษา
ในสหรัฐอเมริกาเมื่อเปรียบเทียบค่ารักษาระหว่าง
ผู้ป่วยที่เกิด VAP และผู้ป่วยที่ไม่ได้เกิด VAP พบ
ว่าผูป้ ว่ ยทีเ่ กิด VAP จะเสียค่ารักษา 99,598 เหรียญ
ในขณะที่ค่ารักษาของผู้ป่วยที่ไม่เกิด VAP จะ
ประมาณ59,770 เหรียญ (Kollef, Hamilton, &
Ernst, 2012)
การป้องกันและการดูแลผูป้ ว่ ยทีเ่ กิด VAP
แล้วนั้น หลายหน่วยงานได้พัฒนาแนวปฏิบัติขึ้น
เช่น CDCก�ำหนดแนวปฏิบัติเพื่อป้องกันเป็น4
มาตรการ (W.H.A.P) ได้แก่ 1) มาตรการการหย่า
เครื่องช่วยหายใจ (Wean Patient: W) 2) มาตรการ
การท�ำความสะอาดมือ (Hand Hygiene: H) 3)
มาตรการการป้ อ งกั น การสู ด ส� ำ ลั ก เชื้ อ ก่ อ โรค
ทางเดินหายใจส่วนล่าง (Aspiration Precautions:
A) และ 4) มาตรการการป้องกันการปนเปื้อน
(Prevent contamination: P) (สมจิตร พิรยิ ะประภา,
อะษา ชะโนภาษ, จ�ำรัส รงศ์จำ� เริญ, บังอรรัตน์ บุญ
คง, และยุพาวรรณ ทองตะนุนาม, 2557)
โรงพยาบาลตติยภูมไิ ด้มกี ารประยุกต์แนว
ปฏิบัติเพื่อป้องกันการเกิด VAP มาใช้ประกอบ
ด้วย กิจกรรมการหย่าเครื่องช่วยหายใจ (W) การ
ท�ำความสะอาดมือ (H) การป้องกันการส�ำลัก
(A) การป้องกันการปนเปื้อนเชื้อ (P) การดูแล
ปาก (Oral care) โดยการท�ำความสะอาดปากฟัน
ด้วย Special mouth wash หรือ 0.12 % Cholhexidine gluconate in alcohol (กลุ่มงานการพยาบาล
ด้านควบคุมและป้องกันการติดเชื้อ, 2559)จาก
การส� ำ รวจในปี ง บประมาณ 2559 พบว่ า ยั ง มี
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อุบัติการณ์การเกิด VAP ในหอผู้ป่วยอายุรกรรม
ในระดับ 2.31-9.17 ต่อ 1,000 วันใช้เครื่องช่วย
หายใจ และจากการศึกษาความีวินัยในการปฏิบัติ
ตามแนวปฏิบัติของพยาบาล จ�ำนวน 25 คน พบ
ว่าพยาบาลปฏิบัติตามแนวปฏิบัติครบสมบูรณ์
ในหลายกิจกรรม แต่มีบางกิจกรรมยังปฏิบัติได้
ไม่สมบูรณ์คือ การท�ำ  oral care พบว่าบุคลากร
เลือกใช้ special mouth wash ร้อยละ 62 ซึ่งจาก
การศึกษาการท�ำความสะอาดปากฟันที่ลดการ
เกิด VAP ให้ใช้ 0.12 % chlorhexidine gluconate
in alcoholการท�ำHand hygiene และกิจกรรมการ
หย่าเครือ่ งช่วยหายใจ (wean) พบว่าบุคลากรปฏิบตั ิ
ได้สมบูรณ์รอ้ ยละ50การควบคุม cuff pressure 2530 mmHg และการจัดท่านอนยกหัวเตียงสูงท�ำมุม
30-45 องศาขณะให้อาหารทางสายยาง และหลังให้
อาหาร 30 นาที มีการปฏิบัติ ได้น้อยกว่าร้อยละ50
นอกจากนี้ยังพบว่ามีการให้อาหารทางผ่านชุดให้
อาหารแบบหยดเร็วน้อยกว่า 30 นาทีร้อยละ57
และในแนวปฏิบัติเพื่อป้องกันการส�ำลักยังไม่ได้
มีกิจกรรมการท�ำ  supra-cuff suction ซึ่งช่วยลด
การเกิด microaspirate ของสิ่งคัดหลั่งเหนือ ETT
cuff สูท่ างเดินหายใจส่วนล่าง ซึง่ เป็นสาเหตุสำ� คัญ
ของการเกิด VAP ทั้งนี้การท�ำ supra-cuff suction
จะช่วยลดการไหลของเชื้อลงทางเดินหายใจส่วน
ล่างลดความเสี่ยงในการเกิด VAP การเสียชีวิต
เมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มควบคุมอัตราการตายใน
โรงพยาบาลน้อยลงเกือบเท่าตัว นอกจากนี้ยัง
ท� ำ ให้ ล ดจ� ำ นวนวั น ใช้ เ ครื่ อ งช่ ว ยหายใจลงอี ก
ด้วย (Frostet et al., 2013; Safdari, Yazdannik, &
Abbast, 2014) จากการปฏิบัติตามแนวปฏิบัติที่
ยั งไม่ สมบู ร ณ์ ใ นหลายกิ จ กรรมโดยเฉพาะขาด
กิจกรรมช่วยลดการเกิด microaspirate จึงท�ำให้
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อุบัติการณ์ของการเกิดVAP ไม่ลดลง
ดั ง นั้ น จึ ง จ� ำ เป็ น ต้ อ งมี ก ารพั ฒ นาแนว
ปฏิ บั ติ ก ารพยาบาลเพื่ อ ป้ อ งกั น ปอดอั ก เสบที่
สั ม พั น ธ์ กั บ เครื่ อ งช่ ว ยหายใจ ที่ ส อดคล้ อ งกั บ
บริ บ ทการดู แ ลผู ้ ป ่ ว ยที่ โ รงพยาบาลศู น ย์ แ ละ
ครอบคลุมปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากการสูดส�ำลักเชื้อ
ก่อโรคเหนือ ETT cuff เข้าทางเดินหายใจส่วน
ล่าง (Aspiration Precautions: A)ซึ่งยังไม่มีในแนว
ปฏิบัติ โดยเพิ่มการท�ำ suppra cuff suction คือการ
ดูดสิ่งคัดหลั่งเหนือ ETT cuff ซึ่งจากการทบทวน
วรรณกรรมพบว่าช่วยลดความเสี่ยงของการเกิด
VAP 48 % (Frost et al., 2013) การส่งเสริมให้
บุคลากรมีวินัยในการปฏิบัติตามแนวปฏิบัติ จาก
การศึกษาของโมฮัมเมด (2014) พบว่าพบว่าหาก
บุคลากรสุขภาพปฏิบตั ติ ามแนวปฏิบตั เิ พิม่ จาก 63
% เป็น 84 % จะท�ำให้อตั ราการเกิด VAP ลดลงจาก
23 มาเป็น 14 /1,000 วันใช้เครื่องช่วยหายใจและ
ศึกษาผลของการน�ำแนวปฏิบัติการพยาบาลเพื่อ
ป้องกันปอดอักเสบทีส่ มั พันธ์กบั การใส่เครือ่ งช่วย
หายใจที่พัฒนาขึ้นมาใช้ในหอผู้ป่วยอายุรกรรม
เพื่อลดอุบัติการณ์การเกิด VAPสอดคล้องกับการ
พัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลตามการก�ำหนดตัวชี้วั
ดบัญชีวัดเปรียบเทียบโครงการพัฒนาระบบสาร
สนเทศเปรียบเทียบวัดระดับคุณภาพโรงพยาบาล
(Thailand Hospital Indicator Program: THIP) ได้
ก�ำหนด KPI ให้ VAP เป็นตัวชีว้ ดั ระบบงานส�ำคัญ
หมวด Infection Control System ที่ก�ำหนดให้ค่า
การเกิดอุบัติการณ์ยิ่งน้อยยิ่งดี

วัตถุประสงค์ของงานวิจัย

เพื่อศึกษาผลของการใช้แนวปฏิบัติการ
พยาบาลเพื่ อป้องกันปอดอักเสบที่สัมพัน ธ์ กับ
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เครื่องช่วยหายใจในผู้ป่วยอายุรกรรม ดังนี้
1. เพื่ อ ศึ ก ษาอุ บั ติ ก ารณ์ ก ารเกิ ด VAP
ในผู้ป่วยวิกฤตอายุรกรรมที่ได้รับแนวปฏิบัติการ
พยาบาลเพื่ อ ป้ อ งกั นปอดอั กเสบที่ สัมพั นธ์ กับ
เครื่องช่วยหายใจ (Supra-WHAPO CNPG)
2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของพยาบาล
เกี่ยวกับการปฏิบัติตามกิจกรรมการพยาบาลของ
แนวปฏิบัติSupra-WHAPO
3. เพื่ อ ศึ ก ษาความมี วิ นั ย ของพยาบาล
ในการปฏิบัติตามกิจกรรมการพยาบาลของแนว
ปฏิบัติ Supra-WHAPO

ค�ำจ�ำกัดความ

ปอดอักเสบทีส่ มั พันธ์กบั เครือ่ งช่วยหายใจ
หมายถึง ปอดอักเสบที่เกิดขึ้นภายหลังจากการใส่
เครื่องช่วยหายใจ 2 วันขึ้นไป ในการศึกษาครั้งนี้
ศึกษาเฉพาะ EVAP หมายถึงการเกิดปอดอักเสบ
ที่สัมพันธ์กับเครื่องช่วยหายใจ หลังใส่เครื่องช่วย
หายใจผ่านท่อช่วยหายใจ 2-4 วันวินิจฉัยโดยใช้
clinical criteria
อุบัติการณ์การเกิดปอดอักเสบที่สัมพันธ์
กับเครื่องช่วยหายใจหมายถึง อัตราการเกิด VAP
รายใหม่ตอ่ 1000 วันใส่เครือ่ งช่วยหายใหจ วินจิ ฉัย
ตาม clinical criteria ของ CDC ในผู้ป่วยกลุ่ม
ตัวอย่างที่ได้รับการดูแลโดยใช้ Supra-WHAPO
และผู้ป่วยกลุ่มควบคุมที่ไม่ได้รับการดูแลโดยใช้
WHAPO ในช่วงเวลาที่ท�ำการศึกษา
ความมีวินัยในการปฏิบัติตามแนวปฏิบัติ
หมายถึงสัดส่วนของพฤติกรรมของพยาบาล ใน
การปฏิบตั ติ ามแนวปฏิบตั กิ ารพยาบาลเพือ่ ป้องกัน
ปอดอั ก เสบที่ สั ม พั น ธ์ กั บ เครื่ อ งช่ ว ยหายใจมี
ทั้งหมด 8องค์ประกอบ โดยพยาบาลหัวหน้าหอผู้
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ปฏิ บตั ิ ต ามแนวปฏิ บ ัติก ารพยาบาลเพื่ อป้ อ งกัน ปอดอัก เสบที่ สัมพัน ธ์ กับเครื่ อ งช่ ว ยหายใจมี ท้ งั หมด 8
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ความพึงพอใจต่อแนวปฏิบตั ิหมายถึง คะแนนความพึงพอใจต่อแนวปฏิบตั ิการพยาบาลเพื่อป้องกัน
ปอดอักเสบที่สมั พันธ์กบั เครื่ องช่วยหายใจ ที่ประเมินโดยแบบวัดความพึงพอใจของพยาบาลต่อการใช้แนว
ป่วยหรือหัวหน้าเวร จะเป็นผูบ้ นั ทึกตามแบบตรวจ กรอบแนวคิด
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การศึกษา มีเกณฑ์คัดออก (exclusion criteria) คือ
1) ผู้ป่วยติดเชื้อทางเดินหายใจ ก่อน 2 วันแรก
หลั ง ใส่ เ ครื่ อ งช่ ว ยหายใจ ตามเกณฑ์ Clinical
criteria (CDC, 2017)2) ผูป้ ว่ ยได้รบั การวินจิ ฉัยโดย
แพทย์วา่ เป็น Acute respiratory distress syndrome
ก่ อ น 2 วั น แรก หลั ง ใส่ เ ครื่ อ งช่ ว ยหายใจ 3)
ผู้ป่วยหรือผู้แทนโดยชอบธรรมขอยุติการเข้าร่วม
การศึกษา 4) ผู้ป่วยเสียชีวิต หรือย้ายออกจากหอ
ผู้ป่วยด้วยกรณีต่างๆ เช่น ไม่สมัครใจอยู่รักษา ส่ง
ไปรักษาที่โรงพยาบาลอื่น ส่งไปรักษาที่หอผู้ป่วย
อื่น ก่อน 2 วันแรกของการใส่เครื่องช่วยหายใจ
ผ่าน ETTโดยกลุ่มควบคุมได้รับการดูแลโดยใช้
แนวปฏิบัติเพื่อป้องกัน VAP ตามมาตรฐานของ
โรงพยาบาล ส่วนกลุ่มทดลองได้รับการดูแลโดย
ใช้แนวปฏิบัติ Supra-WHAPO CNPG ที่ผู้วิจัย
พัฒนาขึ้น
ขนาดของกลุ ่ ม ตั ว อย่ า งค� ำ นวณโดยใช้
สูตรการเปรียบเทียบค่าสัดส่วนของการวิจัยแบบ
ทดลอง กรณี 2 กลุ่มเป็นอิสระต่อกัน (Bernard,
2000)รวมกั บ ค่ า ประมาณการสู ญ เสี ย ตั ว อย่ า ง
ไว้20 %ได้จ�ำนวนตัวอย่างที่ต้องศึกษาทั้งหมด
เท่ากับ 134 คน โดยแบ่งเป็นกลุ่มควบคุมและกลุ่ม
ทดลองกลุม่ ละ67 คน ในการวิจยั ครัง้ นีส้ ญ
ู เสียกลุม่
ตัวอย่าง 14 คน จากกรณีไม่สมัครใจรักษาต่อใน
โรงพยาบาล 7คน ถูกส่งไปรับการรักษาต่อที่โรง
พยาบาลอื่น 4 คน ย้ายหอผู้ป่วย 1 คน และเสียชีวิต
2คน คงเหลือกลุม่ ตัวอย่าง 120 คนเป็นกลุม่ ควบคุม
63 คน กลุ่มทดลอง 57 คน
2 พยาบาลกลุ่มตัว อย่าง คัดเลือกแบบ
เจาะจง (purposive sampling)และสมัครใจเข้าร่วม
โครงการจ�ำนวนกลุม่ ละ 24 คน ปฏิบตั งิ านในหอผู้
ป่วยอายุรกรรมชาย และอายุรกรรมหญิง ในช่วง
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เวลาที่ท�ำการวิจัยคือ เดือนตุลาคม 2560 ถึงเดือน
กุมภาพันธ์ 2561
การพิทักษ์สิทธิ์ผู้ให้ข้อมูล
ก่อนการศึกษามีการขอความยินยอมจาก
กลุ่มตัวอย่างหรือผู้แทนโดยชอบธรรมปราศจาก
การข่มขู่ บังคับ หรือให้รางวัลในการเข้าร่วมการ
วิ จั ย มี ก ารให้ ข ้ อ มู ล ก่ อ นการตั ด สิ น ใจเข้ า ร่ ว ม
โครงการวิจัย ปกปิดข้อมูลที่ไม่ต้องการเปิดเผย
สามารถยุติการเข้าร่วมวิจัยได้ตลอดเวลา โดยไม่มี
ผลกระทบต่อการดูแลรักษาผู้ป่วย ไม่เปิดเผยชื่อ
หรือสัญลักษณ์ที่แสดงถึงอาสาสมัครเข้าร่วมวิจัย
มีการชีแ้ จงประโยชน์จากการเข้าร่วมการวิจยั รวม
ทั้งอธิบายถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดต่อกลุ่มตัวอย่าง
ที่เข้าร่วมวิจัย ผู้วิจัยมีการเตรียมการป้องกันและ
จัดการกับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น มีความยุติธรรม
ในการเลือกกลุ่มตัวอย่างคือก�ำหนดเกณฑ์ในการ
เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงอย่างชัดเจนได้รับ
อนุ มัติจ ากคณะกรรมการจริ ย ธรรมการวิ จั ย ใน
มนุษย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นเลขที่ HE602178
และได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการจริยธรรมการ
วิจัยในมนุษย์ ของโรงพยาบาลตติยภูมิที่ศึกษาเลข
ที่ KE60127 เมือ่ ได้รบั การอนุมตั ใิ ห้ดำ� เนินการวิจยั
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ในการศึกษาครั้งนี้เครื่องมือที่ใช้ในการ
วิจัย แบ่งเป็น 2 ประเภทคือ เครื่องมือในการ
ทดลอง และเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล ดังราย
ละเอียดต่อไปนี้
1. เครื่ อ งมื อ ในการทดลอง ประกอบ
ด้ ว ย แนวปฏิ บั ติ Supra-WHAPO CNPG
ที่ ผู ้ วิ จั ย ได้ พั ฒ นาตาม รู ป แบบของ Evidence
Based Practice Model ของซู คั พ (Soukup,
2000) และสือ่ การสอนวิดโิ อ และโปสเตอร์การท�ำ 
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Supra-cuff suctionโดยแนวปฏิบัติ Supra-WHAPO CNPGประกอบด้วย 8 องค์ประกอบ ได้แก่
1) Supra-cuff suction เป็นกิจกรรมการดูดสิ่งคัด
หลั่งเหนือ ETT cuff 2) Weanการประเมินควา
มต้องการหย่าเครื่องช่วยหายใจทุกวัน 3) Hand
hygiene คือมีการท�ำความสะอาดมือ ด้วยสบู่หรือ
แอลกอฮอล์ ตามขั้นตอนของ WHO guidelines
4) Aspiration precaution การป้องกันการส�ำลัก
โดยการปฏิบัติกิจกรรมดังนี้ คือ จัดนอนศีรษะสูง
30-45 องศาตลอดเวลาหากไม่มีข้อห้าม ติดตาม
ประเมิน cuff pressure 20-30 mmHg อย่างน้อยเวร
ละ 1 ครั้ง เทน�้ำในข้อต่ออุปกรณ์เครื่องช่วยหายใจ
ทิ้งก่อนเปลี่ยนท่า จัดหัวเตียงสูง 30-45 องศาขณะ
ให้อาหารและหลังให้อาหาร 30 นาที ให้อาหารทาง
สายยางด้วยวิธีการหยดช้าๆ 30 นาที 5) Prevent
contamination เป็นการป้องกันการปนเปื้อนเชื้อ
จากอุปกรณ์ และการปฏิบัติของบุคลากรสุขภาพ
คือดูแลและเปลี่ยนอุปกรณ์เครื่องช่วยหายใจทุก 7
วัน หรือเมื่อปนเปื้อน ใช้ sterile water เติมเครื่อง
ท�ำความชืน้ อุปกรณ์เครือ่ งช่วยหายใจ ใช้ 70 % Alcohol เช็ดบริเวณข้อต่อเครื่องช่วยหายใจและรอย
ต่อต่างๆ ก่อนท�ำกิจกรรม หลังท�ำกิจกรรม และ
ก่อนต่อกลับเข้าทีท่ กุ ครัง้ และครอบหัว Self inflating เมื่อไม่ใช้ 6) Oral care คือการท�ำความสะอาด
ปากฟันด้วย 0.12 % Chlorhexidineอย่างน้อยเวรละ
1 ครั้ ง 7) VAP monitor ประเมิ น การเกิ ด
VAPโดยใช้เกณฑ์การประเมิน clinical ของ CDC
ปี ค.ศ. 2017 ในวันที2่ และ 4 ของการใส่เครือ่ งช่วย
หายใจ 8) VAP prevention checklist โดยใช้แบบ
ตรวจสอบวินยั ของพยาบาลในการปฏิบตั ติ ามแนว
ปฏิบัติ supra-WHAPO โดยหัวหน้าหอผู้ป่วยหรือ
หัวหน้าทีมการพยาบาล เวรละ 1 ครั้ง
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VDO และโปสเตอร์ การท�ำ  supra-cuff
suction ได้รับการตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา
โดยผูท้ รงคุณวุฒิ 3 ท่าน ค�ำนวณหา Content validity index (CVI) ได้ 1.00แนวปฏิบตั ฯิ supra-WHAPO ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือตามเกณฑ์ของ
The Appraisal of Guidelines for Research & Evaluation : AGREEII ปี ค.ศ. 2009 โดยผู้เชี่ยวชาญ5
ท่าน ได้คะแนนการประเมินทุกหมวดเฉลีย่ ร้อยละ
83.29 และผู้เชี่ยวชาญทุกท่านเห็นชอบให้น�ำแนว
ปฏิบัติไปใช้ได้
2. เครื่ อ งมื อ เก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล วิ จั ย
ประกอบด้วยเครื่องมือ 2 ชุด ส�ำหรับรวบรวม
ข้ อ มู ล จากพยาบาลและข้ อ มู ล จากผู ้ ป ่ ว ยมี ร าย
ละเอียดดังนี้
1 เครื่องมือส�ำหรับรวบรวมข้อมูลจากผู้
ป่วย ได้แก่ 1) แบบบันทึกข้อมูลทั่วไปของผู้ป่วย
ได้แก่ เพศ อายุ ตรวจความเทีย่ งตรงของเนือ้ หาโดย
ค�ำนวณหาค่า Index of item objective congruence
(IOC) โดยผู้ทรงคุณวุฒิ 5 ท่าน ได้คะแนน IOC
1.00แบบวินิจฉัยการติดเชื้อ VAP โดยใช้ clinical
criteria ของ CDCตรวจคุณภาพโดยผู้ทรงคุณวุฒิ
5 ท่าน ได้คะแนน IOC 1.00
2 เครื่องมือส�ำหรับรวบรวมข้อมูลจาก
พยาบาล ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ1) แบบบันทึก
วินัยในการปฏิบัติตามแนวปฏิบัติการพยาบาลฯ
โดยให้คะแนนเป็นร้อยละตามความถีใ่ นการปฏิบตั ิ
ของแต่ละกิจกรรมตั้งแต่ 0-100 % ประเมินโดย
พยาบาลหัวหน้าหอผู้ป่วยหรือหัวหน้าทีมการ
พยาบาลหรือผูว้ จิ ยั ในแต่ละเวร เวรละ 1 ครัง้ ตรวจ
ความเที่ยงตรงของเนื้อหาโดยค�ำนวณหาค่า IOC
โดยผู้ทรงคุณวุฒิ 5 ท่าน ได้คะแนน IOC 0.82)
แบบประเมินความพึงพอใจต่อแนวปฏิบัติฯ เลือก
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ตั้งแต่ 0-100 % ประเมินโดยพยาบาลหัวหน้าหอผูป้ ่ วยหรื อหัวหน้าทีมการพยาบาลหรื อผูว้ ิจยั ในแต่ละเวร
เวรละ 1 ครั้ง ตรวจความเที่ยงตรงของเนื้อหาโดยคํานวณหาค่า IOC โดยผูท้ รงคุณวุฒิ 5 ท่าน ได้คะแนน
IOC 0.82) แบบประเมินความพึงพอใจต่อแนวปฏิ
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Evaluation
- อัตราการเกิด VAP
-การปฏิบตั ิตามแนวปฏิบตั ิฯ

Evaluation
- อัตราการเกิด VAP
- ความพึงพอใจต่อการใช้แนวปฏิบตั ิฯ
-วินยั การปฏิบตั ิตามแนวปฏิบตั ิฯ
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การด�ำเนินการ
ด�ำเนินการศึกษากลุ่มควบคุมให้เสร็จสิ้น
ก่อน จึงท�ำการศึกษาในกลุ่มทดลองเพื่อไม่ให้เกิด
การปนเปือ้ นของการศึกษา แบ่งเวลาท�ำการศึกษา
ออกเป็น 2 ระยะ ได้แก่ ระยะที่หนึ่งท�ำการศึกษา
ในกลุ่มผู้ป่วยกลุ่มควบคุมระหว่างเดือนตุลาคม
ถึงกลางเดือนธันวาคม 2560 ระยะที่สองท�ำการ
ศึกษาในกลุม่ ผูป้ ว่ ยทดลองระหว่างหลังกลางเดือน
ธันวาคม 2560 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2561

การวิเคราะห์ข้อมูล

การวิจัยครั้งนี้ได้ศึกษาผลของการใช้แนว
ปฏิ บั ติ ก ารพยาบาลเพื่ อ ป้ อ งกั น ปอดอั ก เสบที่
สัมพันธ์กับเครื่องช่วยหายใจในผู้ป่วยวิกฤตอายุร
กรรม ซึ่งมีการวิเคราะห์ข้อมูลดังต่อไปนี้
ข้อมูลทัว่ ไปด้านผูป้ ว่ ยน�ำมาวิเคราะห์ดว้ ย
สถิติเชิงบรรยาย ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย
และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานและใช้สถิตcิ hi-square
เพื่ อ ตรวจสอบข้ อ มู ล พื้ น ฐานของผู ้ ป ่ ว ยกลุ ่ ม
ตัวอย่าง
ข้อมูลการเกิดปอดอักเสบที่สัมพันธ์กับ
เครือ่ งช่วยหายใจ น�ำมาวิเคราะห์หาอุบตั กิ ารณ์การ
เกิดปอดอักเสบทีส่ มั พันธ์กบั เครือ่ งช่วยหายใจ ต่อ
1,000 วันการใส่เครือ่ งช่วยหายใจ และเปรียบเทียบ
อุบตั กิ ารณ์การเกิดปอดอักเสบทีส่ มั พันธ์กบั เครือ่ ง
ช่วยหายใจ ในกลุ่มที่ใช้แนวปฏิบัติ Supra-WHAPO และกลุ่มที่ไม่ได้ใช้แนวปฏิบัติการพยาบาล
Supra-WHAPO โดยใช้สถิติ Relative Risk Ratio
ความพึ ง พอใจของพยาบาลต่ อ แนวปฏิ บั ติ ฯ
วิเคราะห์ด้วยสถิติเชิงบรรยาย ได้แก่ ความถี่ ร้อย
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ละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความมี
วินัยของพยาบาลในการปฏิบัติตามแนวปฏิบัติฯ
วิเคราะห์ด้วยสถิติเชิงบรรยาย ได้แก่ ความถี่ ร้อย
ละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและเปรียบ
เทียบความมีวินัยของพยาบาลในการปฏิบัติตาม
แนวปฏิบัติ ของพยาบาลกลุ่มควบคุมและกลุ่ม
ทดลองด้วยสถิติ t-test

ผลการวิจัย

ลักษณะทั่วไปของกลุ่มผู้ป่วยตัวอย่างพบ
ว่าทั้งสองกลุ่มมีลักษณะทั่วไปไม่แตกต่างกัน โดย
กลุ่มควบคุมมีเพศชายจ�ำนวน 35 คน และกลุ่ม
ทดลองมีเพศชาย 37 คน คิดเป็นร้อยละ 56 และ 65
ตามล�ำดับ โดยอายุเฉลีย่ ของกลุม่ ควบคุม63 ปี อายุ
เฉลี่ยของกลุ่มทดลอง 64 ปี การวินิจฉัยโรคที่พบ
ของทั้งสองกลุ่มไม่แตกต่างกัน ส่วนใหญ่เป็นโรค
กลุ่ม Cardiovascular diseases โดยกลุ่มควบคุมมี
จ�ำนวน 28 คน (ร้อยละ 44 ) กลุ่มทดลองมี 20 คน
(ร้อยละ 35 ) เมือ่ พิจารณาการได้รบั ยา Proton pump
innibitors พบว่าผูป้ ว่ ยกลุม่ ควบคุมได้รบั ยาจ�ำนวน
44 คน (ร้อยละ 70) และกลุ่มทดลองได้รับ 47 คน
(ร้อยละ 82) ส่วนการได้รับยาปฏิชีวนะพบว่ากลุ่ม
ควบคุมได้รับจ�ำนวน 53 คน (ร้อยละ 84) และกลุ่ม
ทดลองได้รบั 40 คน (ร้อยละ 70) ส่วนค่าเฉลีย่ ของ
จ�ำนวนวันใช้เครื่องช่วยหายใจของทั้งสองกลุ่มไม่
แตกต่างกันคือ กลุ่มควบคุมมีจ�ำนวนวันใช้เครื่อง
ช่วยหายใจเฉลี่ย 3.7 วัน (SD=0.61) และกลุ่ม
ทดลอง 3.5 วัน (SD=0.80 ) ดังรายละเอียดใน จาก
ตารางที่ 1
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ตารางที
่ 1 ่ ลั1ลั
กษณะทั
่วไปของผู
้ป่วป้ยวิ่ วยวิ
กฤตอายุ
รกรรม
ตารางที
กษณะทั
ว่ ไปของผู
กฤตอายุ
รกรรม
ลักษณะทัว� ไป
กลุ่มควบคุม
N=63
n (% )
เพศ
ชาย
35 (56)
หญิง
28 (44)
อายุ
20-40 ปี
7 (11)
41-60 ปี
15 (24)
61-80 ปี
35 (56)
81-100 ปี
6 (9)
การวินิจฉัยโรค
Cardiovascular
28 (44)
Neurology
13 (21)
Respiratory
8 (13)
Sepsis
7 (11)
Gastrointestinal
0 (0)
Other
7 (11)
การได้รับยา
Proton Pump Inhibitors
44 (70)
ได้
19 (30)
ไม่ได้

Antibiotic
ได้
ไม่ได้

53 (84)
10 (16)
M (SD)
อายุ
63 (14.89)
ค่าเฉลี่ย ventilator dayใน 4 วันแรก 3.7 (0.61)
*กําหนดนัยสําคัญทางสถิติที่ p< 0.05
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กลุ่มทดลอง
N=57
n (% )

Chi-square p*
(X2)

37 (65)
20 (35)

1.092

.296

3 (5)
23 (40)
21 (37)
10 (18)

7.503

.057

20 (35)
11 (19)
10 (17)
6 (11)
6 (11)
4 (7)

11.027

.137

47 (82)
10 (18)

2.599

.107

40 (70)
17 (30)
M (SD)
64 (14.02)
3.5 (0.80)

3.340

.068

t
44.354
3.408

p
.499
.182
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อุบัตกิ ารณ์ การเกิด early-onset VAP
อุบัติการณ์การเกิด early-onset VAP
การประเมินการเกิดปอดอักเสบที่สัมพันธ์กบั เครื่ องช่วยหายใจในวันที่ 4 หลังใส่ เครื่ องช่วยหายใจ
การประเมินการเกิดปอดอักเสบทีส่ มั พันธ์กบั เครือ่ งช่วยหายใจในวันที่ 4 หลังใส่เครือ่ งช่วยหายใจ
่มควบคุมเกิ
พบว่าในกลุ
าในกลุม่ ควบคุ
มเกิด ดVAP
VAP
14ง้ คิครัด้ เป็
ง นคิอุดบเป็ตั นกิ อุารณ์
บตั ิก56.45
ารณ์ ครั
56.45
ครั้งวั/1,000
ครื่ องช่ว(95
ยหายใจ
พบว่
14 ครั
ง้ /1,000
นใช้เครืวัอ่ นงช่ใช้วเยหายใจ
% (95
่มทดลองเกิ
= 0.0605,0.0974)
ส่ ว่มนกลุ
ด 3VAP
คิดเป็ครัน้ง/1,000
15.15 วัครั
นใช้เครื่ องช่วย
้ ง/1,000
CI%=CI0.0605,0.0974)
ส่วนกลุ
ทดลองเกิ
ด VAP
ครั้ง คิ3ดเป็ครัน้ ง15.15
นใช้
เครื่องช่ววัยหายใจ
หายใจ
% CI = 0.0052,0.0436)
เปรี ยบเที่ยยงของการเกิ
บความเสี่ ยดงของการเกิ
VAP
างผู่มป้ พบ
่ วยทั้งสอง
(95
% CI (95
= 0.0052,0.0436)
เมื่อเปรียบเทีเมืย่อบความเสี
VAP ระหว่ด างผู
้ป่วยทัระหว่
้งสองกลุ
ป้ ่ วยกลุ
ความเสี่ ยงของการเกิ
ด VAP
น 4.96
เท่าม่ ของผู
ป้ ่ วยกลุ
ว่กลุ
า ผู่มป้ พบว่
ว่ ยกลุาม่ ผูควบคุ
มมี่มคควบคุ
วามเสีมย่ มีงของการเกิ
ด VAP มากเป็
น 4.96มากเป็
เท่าของผู
ป้ ว่ ยกลุ
ทดลอง
(RR่ม=ทดลอง
4.96, (RR
95= %
CI 95
= 1.50,16.45,
p=0.009)p=0.009)
ดังตารางทีดั่ ง2ตารางที่ 2
4.96,
% CI = 1.50,16.45,
ตารางที
ในผูในผู
้ป่วยกลุ
่มควบคุ
ม และกลุ
่มทดลอง
่มควบคุ
่มทดลอง
ตารางที่ 2่ 2อุบอุัตบิกตั ารณ์
ิการณ์การเกิ
การเกิด ดVAP
VAP
ป้ ่ วยกลุ
ม และกลุ
จํานวนการ จํานวน
VAP incidence /
Relative
เกิด VAP Ventilator 1,000 ventilatorrisk
(คร้ัง)
day
day (วัน)
(95% CI)
(95% CI)

กลุ่มควบคุม
14
248
(n = 63)
กลุ่มทดลอง
3
198
(n = 57)
*กําหนดนัยสําคัญทางสถิติที่ p< 0.05

56.45
(0.06,0.10)
15.15
(0.005,0.04)

4.96
(1.50,16.45)

P*

.009

ความพึงพอใจต่ อการใช้ แนวปฏิบัติ
ความพึงพอใจต่อการใช้แนวปฏิบัติ
(SD .62) จากคะแนนเต็ม 5และพยาบาลผู้ใช้แนว
่
การประเมิ
น
ความพึ
ง
พอใจของพยาบาลกลุ
ม
24 คน
การใช้แนวปฏิ
บตั ิ supraการประเมินความพึงพอใจของพยาบาล ปฏิทดลองจํ
บัติเกินากว่นวน
าร้อยละ
80มีต่คอะแนนความพึ
งพอใจ
แนวปฏิ
บตั ิร้อบยละ
่ย4.29 ย(SD
กลุWHAPO
่มทดลองจ�พบว่
ำนวนา พยาบาลผู
24 คน ต่ใอ้ ช้การใช้
แนวปฏิ
ัติ 85.8มี
เฉลีย่ ทุคะแนนความพึ
กด้านในระดับงพึพอใจโดยรวมเฉลี
งพอใจมาก ดังรายละเอี
ด .62)
จากคะแนนเต็พบว่
ม 5และพยาบาลผู
ช้แนวปฏิ
าร้อยละ่ 3 80มีคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ยทุกด้านใน
supra-WHAPO
า พยาบาลผูใ้ ช้แใ้ นวปฏิ
บตั ริ บอ้ ตั ยิเกิ นกว่
ในตารางที
ละระดั
85.8มี
ะแนนความพึ
งพอใจโดยรวมเฉลี
ย่ 4.29
บพึงคพอใจมาก
ดังรายละเอี
ยดในตารางที
่3
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ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ย และร้อยละของคะแนนความพึงพอใจต่อการใช้แนวปฏิบัติการพยาบาลเพื่อป้องกัน
ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ย และร้อยละของคะแนนความพึงพอใจต่อการใช้แนวปฏิบตั ิการพยาบาลเพื่อป้องกันปอด
ปอดอักเสบที่สัมพันธ์กับเครื่องช่วยหายใจ
อักเสบที่สมั พันธ์กบั เครื่ องช่วยหายใจ
M (SD)
จํานวน
รายการประเมิน
(คะแนนเต็ม 5) พยาบาล
(ร้อยละ)
1.แนวปฏิบตั ิใช้ง่าย และสะดวกในการทํางาน
4.21 (.51)
84.2
2. จํานวนกิจกรรมในแนวปฏิบตั ิฯ มีความเหมาะสม
4.17 (.57)
83.4
3. เวลาสําหรับปฏิบตั ิตามแนวปฏิบตั ิฯ มีความเหมาะสม
4.25 (.53)
85
4. แนวปฏิบตั ิฯ มีประโยชน์ในการช่วยป้องกันการเกิด VAP
4.08 (.78)
81.6
ในผูป้ ่ วยที่ใส่ เครื่ องช่วยหายใจ
5. ความพึงพอใจโดยรวม
4.29 (.62)
85.8

ความมีวินวนิ ัยัยของพยาบาลในการปฏิ
ของพยาบาลในการปฏิบัตติตามแนวฯ
ความมี
น้อยเวรละ 1 ครั้ง 2) ตรวจวัด cuff pressure ให้ได้
ประเมิmmHg
นจากร้อย่
อยละของพฤติ
ตามแนวฯความมีวินยั ในการปฏิบตั ิตามแนวปฏิบตั ิ 20-30
างน้อยเวร 1 กครัรรมของพยาบาล
้ง 3) มีการตรวจ ในการ
วินัยในการปฏิ
บัติตามแนวปฏิ
บัตนิ ปอดอั
สอบปริ
มาณ
้อยกว่า 100
ml.
ปฏิบตั ความมี
ิตามแนวปฏิ
บตั ิการพยาบาลเพื
่อป้ องกั
กเสบที
่สัมGastric
พันธ์กบั content
เครื่ องช่ให้วนยหายใจ
supra-WHAPO
ประเมิ
จากร้อยละของพฤติ
ก่อคน
นให้ปฏิenteral
feeding ทุบกตั ครัิครบถ้
้ง 4)วประเมิ
นและ
พบว่านพยาบาลที
่เข้าร่ วมการวิกรรมของพยาบาล
จยั จํานวนรวมทั้งสิ้ น 24
บตั ิตามแนวปฏิ
นร้อยละ
100 ใน 5
ในการปฏิ
บ
ั
ต
ิ
ต
ามแนวปฏิ
บ
ั
ต
ิ
ก
ารพยาบาลเพื
่
อ
บั
น
ทึ
ก
อุ
ณ
หภู
ม
ิ
ก
ายในฟอร์
ม
ปรอทเวรละ
1
ครั
กิจกรรม คือ 1) ทําความสะอาดปากด้วย 0.12 % CHD อย่างน้อยเวรละ 1 ครั้ง 2) ตรวจวัด cuff ้งpressure
ป้ อ งกั น ปอดอั ก เสบที่ สั ม พั น ธ์ กั บ เครื่ อ งช่ ว ย และ 5) มีการตรวจสอบความมีวินัยในการปฏิบัติ
ให้ได้ 20-30 mmHg อย่างน้อยเวร 1 ครั้ง 3) มีการตรวจสอบปริ มาณ Gastric content ให้นอ้ ยกว่า 100
หายใจ supra-WHAPO พบว่า พยาบาลที่เข้าร่วม ตามแนวปฏิบัติการพยาบาล Supra-WHAPO ทุก
ml. จก่ัยอจ�นให้
enteral้งสิfeeding
ครั้บง ัติต4)ามแนว
ประเมินและบั
นทึกอุณหภู
มิกายในฟอร์
การวิ
ำนวนรวมทั
้น 24 คนทุกปฏิ
วัน นอกจากนี
้ พยาบาลที
่เข้าร่มวปรอทเวรละ
มการวิจัยปฏิ1บครั
ัติ ้ ง และ
ารตรวจสอบความมี
วิน5ัยในการปฏิ
บตั ิ ก่นารพยาบาล
ปฏิ5)บัตมีิคกรบถ้
วนร้อยละ 100 ใน
กิจกรรม คืบอตั ิ ตามแนวปฏิ
ตามกิจกรรมอื
ๆได้มากกว่าSupra-WHAPO
ร้อยละ 70 เกือบทุก ทุ กวัน
มการวิ
ยั ปฏิบอย่ตั ิตางามกิจกิกรรมอื
ๆได้มากกว่
อยละ ่ 70
้ พยาบาลที่เข้วายร่ ว0.12
1)นอกจากนี
ท�ำความสะอาดปากด้
% จCHD
จกรรม่นรายละเอี
ยดดัางร้ตารางที
4 เกือบทุกกิจกรรม
รายละเอียดดังตารางที่ 4
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ตารางที่ 4 ร้อยละความมีวินัยปฏิบัติการพยาบาลเพื่อป้องกันปอดอักเสบที่สัมพันธ์กับเครื่องช่วยหายใจ
ตารางที่ 4ร้อยละความมีวินยั ปฏิบตั ิการพยาบาลเพื่อป้องกันปอดอักเสบที่สัมพันธ์กบั เครื่ องช่วยหายใจตาม
ตามแนวปฏิบัติ supra-WHAPO ของพยาบาล (N=24)
แนวปฏิบตั ิ supra-WHAPO ของพยาบาล (N=24)
ความมีวนิ ยั ในการปฏิบตั ิ
(ร้อยละ)
รายการกิจกรรม

่
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อภิปรายผลการวิจัย

การศึ ก ษาครั้ ง นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ
ศึ ก ษาผลของการใช้ แ นวปฏิ บั ติ ก ารพยาบาล
Supra-WHAPO เพือ่ ป้องกันปอดอักเสบทีส่ มั พันธ์
กับเครื่องช่วยหายใจในในผู้ป่วยวิกฤตอายุรกรรม
ชายและหญิง ที่ใช้เครื่องช่วยหายใจ จ�ำนวน 120
คน แบ่งเป็นกลุ่มควบคุม 63 คน และกลุ่มทดลอง
57 คน ผู้ป่วยทั้งสองกลุ่มมีลักษณะทั่วไปที่ไม่
แตกต่างกันในด้าน เพศ อายุ การวินิจฉัยโรค การ
ได้รับยา Proton Pump Inhibitors และการใช้ยา
Antibiotic ผลการวิจัยพบว่าการใช้แนวปฏิบัติ
การพยาบาล Supra-WHAPO เพื่อป้องกันปอด
อักเสบที่สัมพันธ์กับเครื่องช่วยหายใจ ช่วยลด
อุบัติการณ์การเกิด VAP ได้ดีกว่า กล่าวคือ กลุ่ม
ทดลองเกิด VAP 3 ครั้ง (Incidence 15.15/1000
Ventilator-day) ในขณะที่กลุ่มควบคุมเกิด VAP
14 ครั้ง (Incidence 56.45/1000 Ventilator-day)
และยังพบว่ากลุ่มควบคุมมีความเสี่ยงต่อการเกิด
VAP มากกว่ากลุ่มทดลองถึง 4.96 เท่า (95 % CI
= 1.50,16.45, p<.05) ซึ่งสามารถอภิปรายผลการ
วิจัยตามประเด็นต่างๆ ดังนี้
ผลการวิจยั เป็นไปตามสมมุตฐิ าน เนือ่ งจาก
แนวปฏิบัติการพยาบาล Supra-WHAPO ได้เพิ่ม
กิจกรรมให้ครอบคลุมปัจจัยส�ำคัญของการเกิด
VAP คือการเกิด microaspiration ของสิ่งคัดหลั่ง
ผ่านรอบๆ ETT cuff ลงสู่ทางเดินหายใจส่วนล่าง
ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ การศึ ก ษาของจี น ่ า และคณะ
(2016) ที่พบว่าผู้ป่วยในกลุ่มทดลองที่ได้รับการ
suction เหนือ ETT cuff มีอบุ ตั กิ ารณ์เกิด VAP น้อย
กว่ากลุ่มควบคุม 8 % เช่นเดียวกับการศึกษาของ
เพียร์ส และคณะ (2013) ที่ท�ำการ Aspiration of
subglottic secretion (ASS) หลังจากใส่เครื่องช่วย
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หายใจ 48 ชั่วโมงขึ้นไป และพบว่าอุบัติการณ์การ
เกิด VAP ลดลงจาก 23.92 เป็น 16.46 ครั้ง/1000
วันใช้เครื่องช่วยหายใจ (p-004)
นอกจากนี้แนวปฏิบัติSupra-WHAPO ได้
ระบุให้ใช้ 0.12 % CHD ท�ำความสะอาดช่องปาก
และฟันอย่างน้อยเวรละ 1 ครัง้ แทนการใช้ special
mouth wash ในกิจกรรมท�ำความสะอาดช่องปาก
ตามแนวปฏิบัติของโรงพยาบาล ด้วยเหตุนี้จึงอาจ
เป็นสาเหตุหนึ่งที่ท�ำให้ผู้ป่วยกลุ่มควบคุมมีความ
เสี่ยงในการเกิด VAP มากกว่ากลุ่มทดลองอย่างมี
นัยส�ำคัญ สอดคล้องกับการศึกษาของลาบัวและ
คณะ (2011) ที่ใช้ 0.12 % CHD ในการท�ำความ
สะอาดช่องปากผู้ป่วยที่ใส่ท่อช่วยหายใจ และพบ
ว่าสามารถลดการเกิด VAP ได้มากกว่า 73 % และ
การศึกษาโดยแซง และคณะ (2013) ก็พบว่าการใช้
0.12 % CHD ป้องกันการเกิด VAP ได้ถงึ 53 % เช่น
กัน
นอกจากนั้นงานวิจัยนี้ยังส่งเสริมและมี
การตรวจสอบว่าแนวปฏิบัติSupra-WHAPO ได้
ถูกน�ำไปใช้ในผูป้ ว่ ยกลุม่ ทดลองครบถ้วนมากน้อย
เพียงใดหรือไม่ โดยให้มี VAP prevention checklist
ผลการวิจัยจึงพบว่าพยาบาลมีวินัยในการปฏิบัติ
ตามแนวปฏิบตั แิ ต่ละกิจกรรมร้อยละ 90-100 เกือบ
ทุกกิจกรรม ดังนั้น จึงเป็นเหตุผลส�ำคัญที่อธิบาย
ว่าการที่ผู้ป่วยกลุ่มทดลองมีอุบัติการณ์เกิด VAP
ต�่ำกว่ากลุ่มควบคุมเป็นผลมาจากการได้รับการ
ดูแลเพื่อป้องกัน VAP ตามแนวปฏิบัติเกือบครบ
ถ้วน การตรวจสอบระดับความมีวนิ ยั ในการปฏิบตั ิ
ตามแนวปฏิบัติซึ่งน�ำไปสู่ผลลัพธ์ที่พึงประสงค์นี้
สอดคล้องกับการศึกษาของโมฮัมเมด (2014) ที่
พบว่า การมีทมี นิเทศติดตามตรวจสอบการปฏิบตั ิ
งานของบุคลากรสุขภาพตามแนวปฏิบัติในการ
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ป้องกัน VAP โดยใช้แบบตรวจสอบการปฏิบัติ
แต่ละองค์ประกอบ ท�ำให้บุคลากรสุขภาพปฏิบัติ
ตามแนวปฏิบตั เิ พิม่ จาก 63 % เป็น 84 % และอัตรา
การเกิด VAP ลดลงจาก 23 มาเป็น 14 /1,000 วัน
ใช้เครื่องช่วยหายใจ การศึกษาของลิม และคณะ
(2015)ที่ส่งเสริมให้บุคลากรสุขภาพปฏิบัติตาม
แนวปฏิบัติ โดยใช้โปสเตอร์และภาพเคลื่อนไหว
ทางโทรทัศน์ ท�ำให้ลดอัตราการเกิด VAP ลงจาก
13.36 เป็น 3.94 /1,000 วันใช้เครื่องช่วยหายใจ
ซึ่ งผลการวิ จั ย นี้ส นับ สนุนการใช้สื่อวิดีโอและ
โปสเตอร์ในการช่วยท�ำความเข้าใจกับพยาบาล
เกี่ยวกับแนวปฏิบัติในการศึกษาครั้งนี้
หลั ง ใช้ แ นวปฏิ บั ติ ก ารพยาบาล Supra-WHAPO พบว่าพยาบาลที่เข้าร่วมการวิจัย
มีความพึงพอใจแนวปฏิบัติโดยรวมร้อยละ 85.8
แสดงถึงความเป็นไปได้ทแี่ นวปฏิบตั ทิ สี่ ร้างขึน้ จะ
ถูกน�ำไปใช้แพร่ขยายออกไปในพื้นที่อื่นๆ ต่อไป
การส�ำรวจความพึงพอใจรายด้านพบว่าพยาบาล
ให้คะแนนความพึงพอใจเกินร้อยละ 80 ทุกด้าน
โดยเฉพาะด้านการใช้เวลาปฏิบัติที่เหมาะสมจึง
สามารถน�ำไปใช้โดยไม่รบกวนเวลาการปฏิบตั งิ าน
ของพยาบาลเพิ่มขึ้น พยาบาลที่เข้าร่วมการวิจัยที่
ใช้แนวปฏิบัติระบุว่าแนวปฏิบัติใช้สะดวก ใช้ง่าย
จ�ำนวนกิจกรรมเหมาะสม จึงมีแนวโน้มว่าแนว
ปฏิบัติการพยาบาล Supra-WHAPO จะสามารถ
น�ำไปใช้ในหอผูป้ ว่ ยอายุรกรรมเพือ่ ป้องกันการเกิด
VAP ได้ต่อไปในอนาคต

คุ้นเคย เช่น การท�ำ  supra-cuff suction จนเกิด
ความมั่ น ใจจึ ง น� ำ ไปใช้ เนื่ อ งจากเป็ น กิ จ กรรม
ใหม่อาจท�ำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนต่อผู้ป่วย หรือ
พยาบาลเกิดความวิตกกังวลจนไม่ปฏิบัติกิจกรรม
ดังกล่าว ควรมีการติดตาม ตรวจสอบการปฏิบัติ
และให้ค�ำปรึกษาเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติกิจกรรม
ต่างๆโดยหัวหน้าหอผู้ป่วยหรือหัวหน้าทีมการ
พยาบาลอย่างสม�่ำเสมอเพื่อให้พยาบาลปฏิบัติ
กิจกรรมตามแนวปฏิบัติอย่างครบถ้วนและถูก
ต้อง ต้องท�ำความเข้าใจกับหัวหน้าหอผู้ป่วย และ
พยาบาลถึงประโยชน์ของแนวปฏิบัติต่อผู้ป่วย
ต่อพยาบาล และต่อสถานบริการสุขภาพ เพื่อให้
ตระหนักในความส�ำคัญและเกิดความร่วมมือใน
การปฏิบัติ การวินิจฉัย VAP จ�ำเป็นต้องอาศัย
ทักษะการอ่านภาพถ่ายรังสีปอด ซึ่งพยาบาลส่วน
ใหญ่ยงั ไม่มที กั ษะด้านนี้ แก้ไขได้โดยการประสาน
ความร่วมมือกับแพทย์เจ้าของไข้ ให้อ่านผลและ
บันทึกไว้ในเอกสารบันทึกความก้าวหน้าการรักษา
(Progress note) เพื่อให้พยาบาลสามารถน�ำมาใช้
ประกอบการติดตามการเกิด VAP และควรมีการ
จัดอบรมทบทวนความรู้ และเพิม่ ทักษะการปฏิบตั ิ
ตามกิจกรรมในแนวปฏิบัติเป็นระยะ เพื่อกระตุ้น
ให้พยาบาลปฏิบัติกิจกรรมได้อย่างถูกต้องและ
สม�่ำเสมอและการวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาเฉพาะ
ใน early-onset VAP เท่านั้นหากต้องจะน�ำไปใช้
ป้องกัน late-onset VAPควรพัฒนาและปรับให้เห
มาะสมก่อนการน�ำไปใช้ต่อไป

ข้อเสนอแนะ

การน� ำ แนวปฏิ บั ติ ก ารพยาบาล Supra-WHAPO ไปใช้จะต้องอบรมให้พยาบาลทุก
คนมีทักษะด้านการท�ำกิจกรรมที่พยาบาลยังไม่
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