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บทคัดย่อ:
การวิจัยแบบกึ่งทดลองนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบอัตราการปฏิบัติที่ถูกต้อง
ของพยาบาลวิชาชีพในการป้องกันปอดอักเสบจากการใช้เครือ่ งช่วยหายใจ (ventilator-associated
pneumonia: VAP) และผลลัพธ์ทางคลินิกของผู้ป่วย ได้แก่ อัตราการเกิด VAP ระยะเวลาการ
ใส่ท่อช่วยหายใจ อัตราโอกาสถอดท่อช่วยหายใจส�ำเร็จ การเจาะท่อหลอดลมคอ ระยะเวลา
นอนโรงพยาบาล และค่ารักษา ระหว่างกลุ่มอ้างอิงได้รับการดูแลปกติกับกลุ่มทดลองได้รับการ
โค้ชการปฏิบัติตามแนวปฏิบัติเพื่อป้องกัน VAP โดยใช้กรอบแนวคิดการโค้ชของแฮส ศึกษาใน
หอผู้ป่วยอายุรกรรม 4 แห่ง ในโรงพยาบาลแม่สอด จังหวัดตาก เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะ
เจาะจง เป็นพยาบาลวิชาชีพ 64 ราย ผู้ป่วยที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป จ�ำนวน 150  ราย เครื่องมือที่ใช้
ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย 1) แบบเฝ้าระวัง VAP 2) แบบสังเกตการปฏิบัติ  เปรียบ
เทียบอัตราการปฏิบัติที่ถูกต้องของพยาบาลวิชาชีพในการป้องกัน VAP ระยะเวลาการใส่ท่อช่วย
หายใจ การเจาะท่อหลอดลมคอ ระยะเวลานอนโรงพยาบาล และค่ารักษา โดยใช้สถิตเิ ชิงพรรณนา
สถิติ Wilcoxon's rank-sum และไคสแควร์ อัตราการเกิด VAP ใช้การวิเคราะห์ถดถอยปัวซอง
อัตราโอกาสถอดท่อช่วยหายใจส�ำเร็จใช้การวิเคราะห์ถดถอยของค็อกซ (Cox proportional hazards
regression model) ผลการศึกษาพบว่า อัตราการปฏิบตั ทิ ถี่ กู ต้องของพยาบาลในการป้องกัน VAP
กลุม่ ทดลองสูงกว่ากลุม่ อ้างอิงอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิต  ิ อัตราการเกิด VAP ในกลุม่ ทดลองลดลง
3 เท่าเมือ่ เปรียบเทียบกับกลุม่ อ้างอิง ค่าเฉลีย่ ระยะเวลาการใส่ทอ่ ช่วยหายใจในกลุม่ ทดลองลดลง
อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ อัตราโอกาสถอดท่อช่วยหายใจส�ำเร็จในกลุม่ ทดลองเร็วกว่ากลุม่ อ้างอิง
2.05 เท่า อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ ผู้ป่วยกลุ่มทดลองได้รับการเจาะท่อหลอดลมคอ ระยะเวลา
นอนโรงพยาบาล และค่ารักษาน้อยกว่ากลุ่มอ้างอิงอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ โดยสรุป การโค้ช
พยาบาลวิชาชีพในการใช้แนวปฏิบตั เิ พือ่ ป้องกันการเกิด VAP ท�ำให้อตั ราการปฏิบตั ทิ ถี่ กู ต้องของ
พยาบาลในการป้องกันการเกิด VAP เพิ่มขึ้น และผลลัพธ์ทางคลินิกดีขึ้น
ค�ำส�ำคัญ : การโค้ช ปอดอักเสบจากการใช้เครื่องช่วยหายใจ การหย่าเครื่องช่วยหายใจ
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วันที่รับบทความ 27 มกราคม 2563 วันที่แก้ไขบทความ 29 มิถุนายน 2563 วันตอบรับบทความ 2 กรกฎาคม 2563
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Effectiveness of Coaching on Adherence towards Guidelines
for Prevention of Ventilator-Associated Pneumonia and
Clinical Outcomes
Srisuda Assawapalanggool* Ph.D. (Clinical Epidemiology)
Mongkol Surimuang* M.N.S. (Adult Nursing)
Abstract:

This quasi-experimental research aimed to compare the adherence towards
guidelines for the prevention of ventilator-associated pneumonia (VAP) and clinical outcomes,
including the incidence rate of VAP, the length of intubation, the hazard ratio of successful
extubation, tracheostomy incidents, length of hospital stay, and costs of treatment between a
reference group (usual care) and the intervention group (coaching following Hass’ conceptual
framework). The study was conducted in four medical wards in Mae Sot Hospital, Tak Province.
Purposive sampling was performed to recruit 64 nurses and 150 ventilated patients aged 15
years or older during the study period. Data collection tools consisted of 1) the Nosocomial
Surveillance Form, and 2) an observation checklist. The proportion of accurate nursing practices
adhering to guidelines for the prevention of VAP, the duration of mechanical ventilation,
tracheostomy incidents, length of hospital stays, and cost of treatment between groups were
analyzed using descriptive statistics, Wilcoxon's rank-sum and chi-square test. The VAP
incidence rate was estimated using Poisson regression. The hazard ratio of successful extubation
along the cohorts was analyzed in a Cox proportional hazards regression model. The results
revealed that staff nurses in the intervention group significantly more increased accurate practices
adhering towards guidelines for the prevention of VAP than those in the reference group. The
VAP incidence rate significantly more decreased three times in the experimental group than
the reference group. The mean intubation period significantly decreased among the experimental
group. The hazard ratio of successful extubation significantly more increased in the experimental
group 2.05 times than in the control group. Tracheostomy, length of hospital stays, and total
cost were significantly lower among patients in the experimental group than those in the reference
group. In conclusion, coaching staff nurses to adhere to guidelines for the prevention of VAP
in this study improved nursing care practice and clinical outcomes.
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ความส�ำคัญของปัญหา
ผู้ป่วยที่มีภาวะการหายใจล้มเหลวจ�ำเป็นต้องได้
รับการใส่ท่อช่วยหายใจ  ภาวะแทรกซ้อนส�ำคัญที่ตาม
มาคือ การเกิดปอดอักเสบจากการใช้เครื่องช่วยหายใจ
(ventilator-associated pneumonia: VAP)  จากรายงาน
อุบตั กิ ารณ์ VAP จะแตกต่างกันในแต่ละโรงพยาบาล ขึน้
กับวิธีการศึกษา และรูปแบบการรายงาน พบได้ตั้งแต่
4.25 ครั้งต่อ 1000 วันที่ใช้เครื่องช่วยหายใจ1 ถึง 28.8
ครัง้ ต่อ 1,000 วันทีใ่ ช้เครือ่ งช่วยหายใจ2 บางการศึกษา
สูงถึงร้อยละ 76 ของผู้ป่วยที่ได้รับการใส่เครื่องช่วย
หายใจ3 ผลกระทบของ VAP คือ ระยะเวลารักษาตัวใน
หน่วยบ�ำบัดผูป้ ว่ ยวิกฤต และโรงพยาบาลนานขึน้ 4,5 เพิม่
อุบัติการณ์เกิดเชื้อดื้อยา4,6 และการใช้ยาต้านจุลชีพที่มี
ราคาสูง7 และเพิ่มอัตราการเสียชีวิต3
โรงพยาบาลแม่สอด จังหวัดตาก มีผู้ป่วยที่ได้รับ
การใช้เครือ่ งช่วยหายใจอยูภ่ ายในหอผูป้ ว่ ยสามัญแผนก
อายุรกรรมประมาณ 20-35 รายต่อวัน อัตราการเกิด
VAP ของโรงพยาบาล นอกหน่วยบ�ำบัดผู้ป่วยวิกฤต
8.71 ครั้งต่อ 1000 วันที่ใช้เครื่องช่วยหายใจใกล้เคียง
กับในหน่วยบ�ำบัดผู้ป่วยวิกฤต 9.08 ครั้งต่อ 1000 วัน
ทีใ่ ช้เครือ่ งช่วยหายใจ8 การปฏิบตั ติ ามแนวปฏิบตั ใิ นการ
ป้องกัน VAP พบว่า ช่วยลดอุบัติการณ์การติดเชื้อลง
ได้9-11 นอกจากนี้ การก�ำกับติดตามการใช้แนวปฏิบัติ
การพยาบาลในการป้องกัน VAP โดยใช้กลยุทธ์หลาย
วิธียังพบว่าช่วยเพิ่มอัตราการปฏิบัติได้9-11 แต่หากการ
ก�ำกับติดตามไม่มคี วามสม�ำ่ เสมอ การปฏิบตั ใิ นเรือ่ งการ
ป้องกันการติดเชื้อจะลดลง12 ซึ่งการปฏิบัติตามแนว
ปฏิบัติและกระท�ำอย่างสม�่ำเสมอเป็นสิ่งส�ำคัญ
แนวปฏิบตั กิ ารพยาบาลในการป้องกัน VAP ทีใ่ ช้
อยูใ่ นโรงพยาบาลแม่สอดทีไ่ ด้จากการทบทวนหลักฐาน
เชิงประจักษ์9 ประกอบด้วย การล้างมือ การจัดท่านอน
การวัดแรงดันกระเปาะท่อช่วยหายใจ (cuff pressure)
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การท�ำความสะอาดปากฟัน และการดูแลความสะอาด
ของอุปกรณ์เครื่องช่วยหายใจและอุปกรณ์ที่ใช้ในการ
ดูดเสมหะ อย่างไรก็ตามยังขาดเรือ่ งการหย่าเครือ่ งช่วย
หายใจ จากการทบทวนวรรณกรรมที่ผ่านมา พบว่า มี
การศึกษาที่สร้างแนวปฏิบัติการพยาบาลเพื่อส่งเสริม
ความส�ำเร็จในการหย่าเครือ่ งช่วยหายใจและแนะน�ำให้
น�ำไปปฏิบตั ใิ นคลินกิ 13 ซึง่ สอดคล้องกับบริบทของกลุม่
การพยาบาลโรงพยาบาลแม่ ส อดที่ แ นวปฏิ บั ติ ก าร
พยาบาลในการป้องกัน VAP ที่มีอยู่ขาดเรื่องการหย่า
เครื่องช่วยหายใจและการน�ำไปใช้จริงในคลินิก ดังนั้น
ผู้วิจัยจึงทบทวนความรู้และปรับปรุงแนวปฏิบัติที่มีอยู่
เดิมเพือ่ ให้ครอบคลุมในเรือ่ งการหย่าเครือ่ งช่วยหายใจ
ร่วมกับใช้การโค้ชพยาบาลวิชาชีพให้มีการปฏิบัติตาม
แนวปฏิบัติการพยาบาลในการป้องกัน VAP ให้ปฎิบัติ
ได้อย่างถูกต้องและสม�่ำเสมอ หากปฏิบัติได้จริงใน
คลินิกตามมาตรฐานจะช่วยลดระยะเวลาใส่ท่อช่วย
หายใจ ระยะเวลานอนในหน่วยบ�ำบัดผูป้ ว่ ยวิกฤต  ระยะ
เวลานอนโรงพยาบาล14 และค่ารักษา15
จากการศึกษาที่ผ่านมา พบว่า การใช้โค้ชในการ
พัฒนาคุณภาพการพยาบาลผู้ป่วยได้ผลลัพธ์ดีขึ้นใน
หลายบริบท16,17 เนื่องจากเป้าหมายหลักของการโค้ช
(coaching) คือ การส่งเสริม การพัฒนาความรู้ความ
สามารถของผู้เรียนในการปฏิบัติกิจกรรมจริง เป็นการ
สื่อสารสองทางระหว่างผู้โค้ชกับผู้เรียนอย่างใกล้ชิด  
เป็นการให้ความรูร้ ายบุคคล เน้นการฝึกปฏิบตั แิ ละการ
มีสว่ นร่วมในการวางแผนการปฏิบตั กิ จิ กรรมของตนเอง
ได้ตามความเหมาะสม และมีความยืดหยุ่น18 การโค้ช
เป็นกลยุทธ์ในการสอนให้พยาบาลพัฒนาความรูแ้ ละฝึก
ทักษะการปฏิบัติตามแนวปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและ
สม�่ำเสมอ เพื่อป้องกัน VAP ท�ำให้ผลลัพธ์ทางคลินิกดี
ขึ้น คือ อัตราการเกิด VAP  ระยะเวลาการใส่ท่อช่วย
หายใจ การได้รบั การเจาะคอ ระยะเวลานอนโรงพยาบาล
และค่ารักษาลดลง
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย เพื่อ
1. เปรียบเทียบอัตราการปฏิบัติที่ถูกต้องของ
พยาบาลวิชาชีพในการป้องกัน VAP ระหว่างกลุม่ อ้างอิง
ได้รับการดูแลแบบเดิม กับกลุ่มทดลองภายหลังได้รับ
การโค้ช  
2. เปรียบเทียบผลลัพธ์ทางคลินกิ ของผูป้ ว่ ย ได้แก่
อัตราการเกิด VAP ระยะเวลาการใส่ทอ่ ช่วยหายใจ อัตรา
โอกาสถอดท่อช่วยหายใจส�ำเร็จ การเจาะท่อหลอดลมคอ
ระยะเวลานอนโรงพยาบาล และค่ารักษา ของกลุม่ อ้างอิง
ทีไ่ ด้รบั การดูแลแบบเดิมกับกลุม่ ทดลองภายหลังได้รบั
การโค้ช

วิชาชีพเกี่ยวกับแนวปฏิบัติเพื่อป้องกัน VAP และการ
หย่าเครือ่ งช่วยหายใจ 2) การประเมินและการวิเคราะห์
ปัญหา VAP และการหย่าเครื่องช่วยหายใจโดยให้
พยาบาลวิชาชีพมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ 3) การ
วางแผนการปฏิบัติ  และ 4) การประเมินผลการปฏิบัติ
ตามแนวปฏิบตั เิ พือ่ ป้องกัน VAP และผลลัพธ์ทางคลินกิ
ของผู้ป่วย ได้แก่ อัตราการเกิด VAP  ระยะเวลาการใส่
ท่อช่วยหายใจ อัตราโอกาสถอดท่อช่วยหายใจส�ำเร็จ การ
เจาะท่อหลอดลมคอ ระยะเวลานอนโรงพยาบาล และ
ค่ารักษารวมทั้งหมดตลอดระยะเวลาที่ผู้ป่วยรักษาตัว
ในโรงพยาบาล

วิธีด�ำเนินการวิจัย
กรอบแนวคิดในการวิจัย
การวิจัยนี้ใช้กรอบแนวคิดการพัฒนาคุณภาพ
อย่างต่อเนื่องของ เดมมิ่ง18 และใช้แนวคิดการโค้ชตาม
แนวคิดของแฮส19 เป็นวิธีการในการด�ำเนินการวิจัย
ผู้ป่วยภาวะหายใจล้มเหลวจ�ำเป็นต้องใช้เครื่องช่วย
หายใจ ตลอดเวลาที่ใช้เครื่องช่วยหายใจอยู่นั้นผู้ป่วย
กลุ่มนี้อาจเกิด VAP ท�ำให้ระยะเวลาการใส่ท่อช่วย
หายใจนานขึน้ ได้รบั การเจาะท่อหลอดลมคอ เพิม่ ระยะ
เวลานอนโรงพยาบาล และค่ารักษา พยาบาลเป็นผูด้ แู ล
ที่ใกล้ชิดกับผู้ป่วยมากที่สุด จึงจ�ำเป็นต้องมีการปฏิบัติ
ที่ถูกต้องในการดูแลผู้ป่วยที่ใช้เครื่องช่วยหายใจและ
สามารถหย่ า เครื่ อ งช่ ว ยหายใจได้ เ พื่ อ ป้ อ งกั น ภาวะ
แทรกซ้อนดังกล่าว
การวิจยั นี  ้ คณะผูว้ จิ ยั น�ำแนวคิดการโค้ชของแฮส19
มาเป็นวิธีการในการศึกษา ซึ่งเป็นการให้ความรู้ราย
บุคคล เน้นการฝึกปฏิบัติ และการมีส่วนร่วมในการ
วางแผนการปฏิบตั ติ ามความเหมาะสม มีความยืดหยุน่
ร่วมกับการทบทวนวรรณกรรมในเรื่องแนวปฏิบัติเพื่อ
ป้องกัน VAP จัดท�ำแผนการโค้ช 4 ขั้นตอน20 ได้แก่ 1)
การสร้างความเข้าใจร่วมกันระหว่างผู้โค้ชกับพยาบาล
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การวิจัยนี้เป็นการวิจัยแบบกึ่งทดลอง (quasiexperimental research) วัดก่อนและหลังการทดลอง
ประ ากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประ ากรกลุม่ ผูใ้ ห้บริการ ได้แก่ พยาบาลวิชาชีพ
ทีป่ ฏิบตั งิ านในโรงพยาบาลแม่สอด ระหว่าง 1 พฤษภาคม
2561-31 ธันวาคม พ.ศ.2561 จ�ำนวน 102 ราย
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ พยาบาลวิชาชีพที่เลือกแบบเฉพาะ
เจาะจง (purposive sampling) ตามคุณสมบัติทกี่ ำ� หนด
คือ 1) ปฏิบัติงานในหอผู้ป่วยอายุรกรรม 4 แห่งในโรง
พยาบาลแม่สอด 2) สามารถเข้าร่วมการวิจัยได้ครบ
กระบวนการ และ 3) ยินดีและเต็มใจในการวิจยั   คำ� นวณ
กลุ ่ ม ตั ว อย่ า งตามหน่ ว ยของการวิ เ คราะห์ โดยใช้
โปรแกรมส�ำเร็จรูป ก�ำหนดอ�ำนาจการทดสอบ (β) =
.90 ความเชื่อมั่น (α) = .05 ทดสอบแบบ one-sided
ก�ำหนดค่าอิทธิพล (effect size) ของผลลัพธ์ทศี่ กึ ษา คือ
อัตราการปฏิบัติที่ถูกต้องในการป้องกัน VAP   จาก
รายงานงานวิจยั ทีผ่ า่ นมา13 มีการปฏิบตั ทิ ถี่ กู ต้องร้อยละ
75.30 โดยให้ถูกต้องเพิ่มจากเดิมร้อยละ 10 ได้กลุ่ม
ตั ว อย่ า งที่ เ ป็ น เหตุ ก ารณ์ ก ารปฏิ บั ติ เ ท่ า กั บ 309
เหตุการณ์ เก็บเพิ่มร้อยละ 20 ได้ขนาดตัวอย่างการ
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ประสิทธิผลของการโค้ชต่อการปฏิบตั ติ ามแนวปฏิบตั เิ พือ่ ป้องกันการเกิดปอดอักเสบจากการใช้เครือ่ งช่วยหายใจ
และผลลัพธ์ทางคลินกิ
สังเกตอย่างน้อย 369 เหตุการณ์ ผู้วิจัยสุ่มสังเกตการ
ปฏิบัติตามแนวปฏิบัติการพยาบาลเพื่อป้องกัน VAP
ของพยาบาลวิชาชีพที่ทุกรายแบบมีส่วนร่วม จ�ำนวน
64 ราย อย่างน้อยรายละ 5 เหตุการณ์ ในเวรเช้า รวมได้
เหตุการณ์การปฏิบัติรวม 375 เหตุการณ์
ประ ากรกลุ่มผู้รับบริการ เป็นผู้ป่วยที่มีภาวะ
การหายใจล้มเหลวใส่ท่อช่วยหายใจรายใหม่ท่ีเข้ารับ
การรักษาในโรงพยาบาลแม่สอด กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่  
ผูป้ ว่ ยภาวะการหายใจล้มเหลวใส่ทอ่ ช่วยหายใจรายใหม่
ที่เลือกแบบเฉพาะเจาะจง (purposive sampling) ตาม
คุณสมบัติที่ก�ำหนด คือ 1) ผู้ป่วยที่มีภาวะการหายใจ
ล้มเหลวใส่ท่อช่วยหายใจรายใหม่ ระหว่างระยะเวลาที่
ศึกษา และ 2) อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไปที่รับการรักษาด้วย
การใช้เครื่องช่วยหายใจแผนกอายุรกรรม ค�ำนวณกลุ่ม
ตัวอย่างอ้างอิงจากการศึกษาที่ผ่านมา9 ซึ่งลดอัตราการ
เกิด VAP จาก 12.97 ครั้ง เหลือ  7.58 ครั้ง ต่อ 1000
วันเครื่องช่วยหายใจ ผู้วิจัยตั้งสมมติฐานว่าการทดลอง
นี้ซึ่งรวมการหย่าเครื่องช่วยหายใจเข้าไปในแนวปฏิบัติ
ภายใต้แนวคิดการโค้ชจะสามารถลดอัตราการเกิด VAP
จาก 12.97 ครั้ง เหลือไม่เกิน 5.00 ครั้ง ต่อ 1000 วัน
เครือ่ งช่วยหายใจทีร่ ะดับนัยส�ำคัญ .05 ทดสอบแบบทาง
เดียว (one-sided test) อ�ำนาจการทดสอบ 0.90 สัดส่วน
ของผูป้ ว่ ยทัง้ ก่อนและหลังทดลองเท่ากันคือ 1:1 จะต้อง
เก็บข้อมูลผู้ป่วยไม่น้อยกว่า 58 ราย  การศึกษานี้ผู้วิจัย
เก็บข้อมูลผู้ป่วยเพิ่ม 2.5 เท่า เพื่อให้จ�ำนวนผู้ป่วยและ
ระยะเวลาการด�ำเนินการเพียงพอต่อการสังเกตการ
ปฏิบตั ติ ามแนวปฏิบตั กิ ารพยาบาลเพือ่ ป้องกัน VAP ให้
ครบอย่างน้อยรายละ 5 เหตุการณ์ ในการศึกษาครั้งนี้มี
ผู ้ ป ่ ว ยเข้ า รั บ การรั ก ษาในโรงพยาบาลในช่ ว งเดื อ น
พฤษภาคม ถึงธันวาคม พ.ศ. 2561 จ�ำนวน 150 ราย
แบ่งเป็นกลุ่มละ 75 ราย   
เกณฑ์การคัดออก  พยาบาลวิชาชีพและผู้ป่วย
เข้าร่วมโครงการวิจัยไม่ครบตามที่ก�ำหนด
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เครื่องมือที่ ในการวิจัย
เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการวิ จั ย ประกอบด้ ว ย
เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง และเครื่องมือที่ใช้ในการ
รวบรวมข้อมูล
1. เครื่องมือที่ ในการทดลอง ได้แก่
1.1 แนวปฏิบัติเพื่อป้องกันการเกิด VAP
คณะผู้วิจัยสร้างจากหลักฐานเชิงประจักษ์ที่เกี่ยวข้อง
ประกอบด้วย 1) การล้างมือ 2) การจัดท่านอน 3) การวัด
cuff pressure 4) การท�ำความสะอาดปากฟันอย่างน้อย
วันละ 2 ครัง้ 5) การดูแลความสะอาดของอุปกรณ์เครือ่ ง
ช่วยหายใจและอุปกรณ์ที่ใช้ในการดูดเสมหะ และ 6)
การประเมินความพร้อมการหย่าเครื่องช่วยหายใจ
การโค้ชการประเมินการหย่าเครื่องช่วยหายใจ
ได้แก่ 1) ไม่ได้รบั ยาหย่อนกล้ามเนือ้ อย่างน้อย 8 ชัว่ โมง
ก่อนการประเมิน 2) ไม่ได้รับยากดระดับความรู้สึกตัว
แบบหยดต่อเนือ่ งทางหลอดเลือดด�ำ 3) ความดันโลหิต
ค่าบน (systolic blood pressure) อยู่ระหว่าง 90-160
มิลลิเมตรปรอท (mmHg) 4) ไม่มีหรือได้รับยากระตุ้น
ความดั น โลหิ ต ปริ ม าณเล็ ก น้ อ ย ได้ แ ก่ โดปามี น
(dopamine) หรือโดบูตามีน (dobutamine) น้อยกว่า 5
ไมโครกรัมต่อกิโลกรัมน�้ำหนักตัวต่อนาที (mcg/kg/
min) หรือนอร์อีพิเนฟรีน (norepinephrine) น้อยกว่า
4 mcg/min 5) อัตราการเต้นของหัวใจน้อยกว่า 120
ครัง้ ต่อนาที 6) อัตราการหายใจ (RR) น้อยกว่า 35 ครัง้
ต่อนาที 7) อุณหภูมิกายไม่ถึง 38ºC  8) ความอิ่มตัว
ของออกซิเจนวัดผ่านผิวหนัง (SpO2) มากกว่า 90%
ขณะที่ใช้ความเข้มข้นออกซิเจน (FiO2) น้อยกว่า 40%
มีระดับฮีโมโกลบิน (hemoglobin) มากกว่า 8 g/dL 10)
ใช้ positive end expiratory pressure (PEEP) น้อยกว่า
7 เซนติเมตรน�้ำ (cmH2O) 11) สามารถหายใจได้ tidal
volume (TV) เกิน 5 ml/kg และ 12) มีค่า rapid
shallow breathing index(RSBI) (RR/TV) น้อยกว่า
105 breaths/min/L
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ศรีสุดา อัศวพลังกูล และมงคล สุริเมือง
ขั้นตอนการหย่าเครื่องช่วยหายใจ ประกอบด้วย
1) ปรับ mode ventilator เป็น CPAP PEEP 5 cmH2O
pressure support เท่ากับ 0 cmH2O นาน 5 นาที จากนั้น
วัด tidal volume ให้ ≥ 5 cc/kg ค�ำนวณ rapid shallow
breathing index ให้ < 105 breaths/min/L 2) ปรับ
mode ventilator CPAP, PEEP 5 cmH2O, pressure
support  5 cmH2O นาน 30 นาที   3) On O2 T-piece
6 L/min นาน 1 ชั่วโมง 4) เฝ้าระวังสัญญาณชีพเตือน
ภาวะหายใจล้มเหลว 5) ทดสอบ cuff leak test เมื่อ
positive และ 6) ถอดท่อช่วยหายใจออก ตรวจสอบ
ความตรงตามเนือ้ หา (content validity)  ของแนวปฏิบตั ิ
จากผู้ทรงคุณวุฒิ  5 ท่าน ได้แก่ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้าน
การดูแลผูป้ ว่ ยทีใ่ ช้เครือ่ งช่วยหายใจ 1 ท่าน อายุรแพทย์
1 ท่าน พยาบาลควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล
2 ท่าน พยาบาลวิชาชีพผูม้ ปี ระสบการณ์ในการพยาบาล
ผูป้ ว่ ยวิกฤต 1 ท่าน ได้คา่ ความตรงตามเนือ้ หา (content
validity index) เท่ากับ .80 ผู้วิจัย 2 คนทดลองใช้
ประเมินพยาบาลวิชาชีพจ�ำนวน 10 ราย ได้คา่ interrater
reliability เท่ากับ 1.0
2. เครื่องมือที่ ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
2.1 แบบบันทึกข้อมูลผู้ป่วยที่ใช้เครื่องช่วย
หายใจ ผูว้ จิ ยั พัฒนาขึน้ ประกอบด้วย ข้อมูลทัว่ ไป ได้แก่
อายุ เพศ เชือ้ ชาติ การติดเชือ้ แรกรับ โรคประจ�ำตัว VAP  
ระยะเวลาการใส่ท่อทางเดินหายใจ การถอดท่อช่วย
หายใจส� ำ เร็ จ การเจาะท่ อ หลอดลมคอ จ� ำ นวนวั น
นอนโรงพยาบาล และค่ารักษารวมทั้งหมดตลอดระยะ
เวลาที่ผู้ป่วยรักษาตัวในโรงพยาบาล บันทึกข้อมูลโดย
ผูว้ จิ ยั จากเวชระเบียน ลักษณะเป็นแบบเติมค�ำตอบแบบ
ปลายปิดและปลายเปิด แบบบันทึกข้อมูลตรวจสอบ
ความตรงตามเนื้อหาจากผู้ทรงคุณวุฒิ 5 ท่าน ได้ค่า
ความตรงตามเนื้อหา เท่ากับ .8 ผู้วิจัย 2 คน ทดลองใช้
บันทึกข้อมูลผู้ป่วยจ�ำนวน 10 ราย ได้ค่า interrater
reliability เท่ากับ 1.0
2.2 แบบบันทึกการสังเกตการปฏิบัติของ
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พยาบาลในการป้องกันการเกิด VAP ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น
จากหลักฐานเชิงประจักษ์   ลักษณะข้อค�ำถามเป็นแบบ
ตรวจสอบรายการ ประกอบด้วย กิจกรรม 6 หมวด ได้แก่  
การล้างมือ การจัดท่านอน การวัด cuff pressure การ
ท�ำความสะอาดปากฟันอย่างน้อยวันละ 2 ครัง้ การดูแล
ความสะอาดของอุปกรณ์เครือ่ งช่วยหายใจและอุปกรณ์
ที่ใช้ในการดูดเสมหะ และการประเมินความพร้อมการ
หย่าเครื่องช่วยหายใจ ตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา
จาก ผู้ทรงคุณวุฒิ 5 ท่าน ได้ค่าความตรงตามเนื้อหา
เท่ากับ.8 ผู้วิจัย 2 คน ทดลองสังเกตการปฏิบัติของ
พยาบาลวิ ช าชี พ จ� ำ นวน 10 ราย ได้ ค ่ า interrater
reliability เท่ากับ 1.0
2.3 การวินจิ ฉัยการเกิด VAP ในงานวิจยั นีใ้ ช้
เกณฑ์ ข องสมาคมโรคติ ด เชื้ อ แห่ ง ประเทศไทยและ
สมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2550

การพิทักษ์สิทธิของกลุ่มตัวอย่าง
การวิจัยนี้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจยั ของโรงพยาบาลแม่สอด  เลขที่ MSHP
REC No.035/2561 ผูว้ จิ ยั ชีแ้ จงให้กลุม่ ตัวอย่างทราบ
ถึ ง วั ต ถุ ป ระสงค์ แ ละขั้ น ตอนการวิ จั ย และขอความ
ยินยอมทัง้ วาจาและลายลักษณ์อกั ษร การน�ำเสนอข้อมูล
การรายงานผลการวิจัย ท�ำในภาพรวม ตัวอย่างทุกราย
มีสิทธิในการปฏิเสธหรือบอกเลิกการเข้าร่วมการวิจัย
โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลและไม่มีผลกระทบใด ๆ

ขั้นตอนการด�ำเนินการวิจัย
ผู้วิจัยด�ำเนินการเก็บข้อมูลในกลุ่มอ้างอิงก่อน
แล้วจึงท�ำการวิจัยในกลุ่มทดลอง
กลุ่มอ้างอิง ได้รับการพยาบาลตามปกติ ผู้วิจัย
รวบรวมข้อมูลผู้ป่วยที่ใช้เครื่องช่วยหายใจทุกรายตาม
เกณฑ์ คั ด เข้ า ติ ด ตามจนผู ้ ป ่ ว ยถอดท่ อ ช่ ว ยหายใจ
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ผู ้ ด� ำ เนิ น การวิ จั ย มี 2 คน คื อ พยาบาลป้ อ งกั น และ
ควบคุมการติดเชื้อ และ พยาบาลประจ�ำแผนกผู้ป่วย
วิกฤต ทั้ง 2 ราย ผ่านการอบรมหลักสูตรเฉพาะทางการ
พยาบาลผูป้ ว่ ยวิกฤต เข้าไปเก็บข้อมูลหอผูป้ ว่ ยอายุรกรรม
4 แห่ ง เรี ย งตามล� ำ ดั บ 1, 2, 3, และ 4 หนึ่ ง ใน
ผูว้ จิ ยั ท�ำการสุม่ สังเกตพยาบาลกลุม่ ตัวอย่างโดยการจับ
สลากชือ่ แบบไม่ใส่คนื ในเวรเช้า (เวรเช้ามีพยาบาล 4-5
คนต่อหอผู้ป่วย) สังเกตเหตุการณ์เดียวกัน ผลการ
สังเกตทุกครั้งสอดคล้องกัน
กลุม่ ทดลอง ผูว้ จิ ยั ได้ทำ� การโค้ชพยาบาลเรือ่ งการ
ใช้แนวปฏิบัติเพื่อป้องกันการเกิด VAP ในหอผู้ป่วย

อายุรกรรม 4 แห่ง เรียงตามล�ำดับ 1, 2, 3, และ 4  ใน
ทุกเวรเช้าระหว่างเดือน สิงหาคม–กันยายน 2561
กิจกรรมหลักของโค้ชได้แก่ การให้ความรู้ตามแนว
ปฏิบัติเพื่อป้องกันการเกิด VAP   ที่เตียงผู้ป่วยขณะ
ปฏิบัติงานจริง และการฝึกปฏิบัติเรื่องการหย่าเครื่อง
ช่วยหายใจให้กบั กลุม่ ตัวอย่างทีเ่ ป็นพยาบาลวิชาชีพทุก
ราย  มกี ารติดตามการปฏิบตั ติ ลอดช่วงทีด่ ำ� เนินการโค้ช
จนครบ 2 เดือน  เดือนตุลาคม–ธันวาคม พ.ศ. 2561
ทีมผูว้ จิ ยั ได้ยตุ กิ ารโค้ช  รวบรวมข้อมูลผูป้ ว่ ยทีใ่ ช้เครือ่ ง
ช่วยหายใจทุกรายตามเกณฑ์คัดเข้า ติดตามจนผู้ป่วย
ถอดท่อช่วยหายใจ ร่วมกับการสุม่ สังเกตการปฏิบตั ขิ อง
พยาบาลด้วยวิธกี ารเดียวกับกลุม่ อ้างอิง (แผนภาพที่ 1)

แผนภาพที่ 1 แสดงขั้นตอนการด�ำเนินการวิจัย

144

Rama Nurs J • May-August 2020

ศรีสุดา อัศวพลังกูล และมงคล สุริเมือง

การวิเคราะห์ข้อมูล
วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปประเภทนามบัญญัติด้วย
สถิตเิ ชิงพรรณนา ได้แก่ การแจงนับความถี่ ร้อยละ และ
ทดสอบลักษณะการกระจายตัวของข้อมูลชนิดต่อเนื่อง
ด้วยวิธี Shapiro-Wilk test วิเคราะห์หาแนวโน้มสู่ส่วน
กลางด้วยค่ามัธยฐานหรือค่าเฉลี่ย ตลอดจนวิเคราะห์
ขนาดการกระจายตัวด้วยส่วนเบี่ยงเบนควอไทล์หรือ
ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานตามลักษณะการกระจายตัวของ
ข้อมูล ส�ำหรับข้อมูลที่มีลักษณะต่อเนื่องในการศึกษานี้
ได้แก่ อายุ ระยะเวลาการใส่ท่อช่วยหายใจ ระยะเวลา
นอนโรงพยาบาล และค่ารักษา มีการแจกแจงไม่ปกติ
จึงใช้สถิติ Wilcoxon’s rank-sum ในการวิเคราะห์
เปรียบเทียบ   
ผู้วิจัยวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลไม่ต่อเนื่อง
ระหว่างกลุ่มได้แก่ เพศ เชื้อชาติ การติดเชื้อแรกรับ
โรคประจ�ำตัว อัตราการปฏิบัติที่ถูกต้องของพยาบาล
วิชาชีพในการป้องกัน VAP  และการเจาะท่อหลอดลม
คอ โดยใช้การทดสอบไคสแควร์ (Chi-square test)   
และท�ำการเปรียบเทียบอัตราการเกิด VAP โดยใช้การ

วิเคราะห์ถดถอยปัวซอง และเปรียบเทียบอัตราโอกาส
ถอดท่อช่วยหายใจส�ำเร็จใช้การวิเคราะห์ถดถอยของ
ค็อกซ (Cox proportional hazards regression model)
ภายหลังการทดสอบ proportional hazards assumptions

ผลการวิจัย
การศึกษาครั้งนี้กลุ่มตัวอย่างผู้ป่วยที่มีภาวะการ
หายใจล้มเหลวใส่ท่อช่วยหายใจรายใหม่ที่เข้ารับการ
รักษาในหอผูป้ ว่ ยสามัญ โรงพยาบาลแม่สอด ระหว่าง 1
พฤษภาคม พ.ศ. 2561-31 ธันวาคม พ.ศ. 2561
จ�ำนวน 150 ราย กลุม่ อ้างอิงได้รบั การดูแลตามปกติ กับ
กลุม่ ทดลองได้รบั การโค้ช กลุม่ ละ 75 ราย  ลกั ษณะทัว่ ไป
ของกลุ่มอ้างอิงเทียบกับกลุ่มทดลองได้แก่ ค่ามัธยฐาน
อายุ 62 ปี (IQR = 46, 73) และ 61 ปี (IQR= 46, 73)
เปรียบเทียบด้วยสถิติ Wilcoxon’s rank-sum พบว่าไม่
แตกต่างกัน (z = 0.07, p-value =.940) เพศ เชื้อชาติ
การติดเชื้อเมื่อแรกรับ และโรคประจ�ำตัว เมื่อเปรียบ
เทียบด้วยสถิติ Chi-square พบว่าไม่แตกต่างกัน ดัง
แสดงในตารางที่ 1

ตารางที่ 1 ลักษณะทัว่ ไปของกลุม่ ตัวอย่างทีศ่ กึ ษา (N=150)
ข้อมูลส่วนบุคคล
อายุ (ปี)
≤ 40
41-60
> 60
      Median (IQR)
เพศ
หญิง
ชาย
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กลุ่มอ้างอิง (n = 75) กลุ่มทดลอง (n = 75)
n
%
n
%
11
14.67
25
33.33
39
52.00
62 (46, 73)
37
38

49.33
50.67

12
16.00
25
33.33
38
50.67
61 (46, 73)
37
38

49.33
50.67

ค่าสถิติ

p-value

z =0.07

.940

χ2 = 0.00

1.000
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ตารางที่ 1 ลักษณะทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา (N=150) (ต่อ)
ข้อมูลส่วนบุคคล

กลุ่มอ้างอิง (n = 75) กลุ่มทดลอง (n = 75)
n
%
n
%

เชื้อชาติ
ต่างชาติ
ไทย
มีการติดเชื้อเมื่อแรกรับ
โรคประจ�ำตัว
โรคไตวายเรื้อรัง
โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง
โรคหลอดเลือดสมอง
โรคเบาหวาน
โรคหัวใจ

ค่าสถิติ

p-value

26
49
20

34.67
65.33
26.67

24
51
24

32.00
68.00
32.00

χ2 = 0.12

.729

χ2 = 0.51

0.473

10
17
19
2
3

13.33
22.67
25.33
2.67
4.00

8
19
11
1
9

10.67
25.33
14.67
1.33
12.00

χ2 = 0.25
χ2 =  0.15
χ2 = 2.67
χ2 =  0.34
χ2 =  3.26

.615
.702
.102
.560
.071

เมือ่ เปรียบเทียบอัตราการปฏิบตั ติ ามแนวปฏิบตั ิ
การพยาบาลในการป้องกันการเกิด VAP ด้วยสถิติ Chisquare กลุ่มทดลองมีอัตราการปฏิบัติตามแนวปฏิบัติ

การพยาบาลในการป้ อ งกั น การเกิ ด VAP ถู ก ต้ อ ง
มากกว่ากลุ่มอ้างอิงอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ ทั้ง 6
หมวด (15 ข้อ)

ตารางที่ 2 เปรียบเทียบผลการปฏิบัติที่ถูกต้องในการป้องกันการเกิด VAP ระหว่างกลุ่มอ้างอิงและกลุ่มทดลอง
ด้วยสถิติ Chi-square
รายการการปฏิบัติ

การล้างมือ

กลุ่มอ้างอิง
กลุ่มทดลอง
(n = 375 ครั้ง)
(n = 375 ครั้ง)
จ�ำนวนครั้งที่ ร้อยละการ จ�ำนวนครั้งที่ ร้อยละการ
ปฏิบัติถูกต้อง ปฏิบัติถูกต้อง ปฏิบัติถูกต้อง ปฏิบัติถูกต้อง

χ2

p-value

   1. ล้างมือก่อนและหลังให้การ
พยาบาล
   2. มี alcohol-based hand rub
ให้ใช้ได้สะดวก

191

50.93

273

72.80

38.00 < .001

281

74.93

313

83.47

8.29

   3. จัดท่านอนศีรษะสูง 30
–45 องศา

232

61.87

300

80.00

29.90 < .001

การจัดท่านอน
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ตารางที่ 2 เปรียบเทียบผลการปฏิบัติที่ถูกต้องในการป้องกันการเกิด VAP ระหว่างกลุ่มอ้างอิงและกลุ่มทดลอง
ด้วยสถิติ Chi-square (ต่อ)
รายการการปฏิบัติ

การวัด cuff pressure

กลุ่มอ้างอิง
กลุ่มทดลอง
(n = 375 ครั้ง)
(n = 375 ครั้ง)
จ�ำนวนครั้งที่ ร้อยละการ จ�ำนวนครั้งที่ ร้อยละการ
ปฏิบัติถูกต้อง ปฏิบัติถูกต้อง ปฏิบัติถูกต้อง ปฏิบัติถูกต้อง
50.93

χ2

p-value

   4. ปรับให้อยู่ระหว่าง 25-30
cm H2O ทุก 12 ชั่วโมง

191

273

72.80

38.00 < .001

   5. ช่องปากผู้ป่วยสะอาด ไม่มี
คราบ
   6.พลาสเตอร์ยึดท่อหลอดลม
คอสะอาด ไม่มีคราบเปื้อนรอบ
ปากผู้ป่วย

233

62.13

268

71.47

7.36

219

58.40

293

78.13

33.70 <.001

   7. ปิดฝาขวด NSS ส�ำหรับ
ล้างสาย suction
   8. เขียนวันหมดอายุบนขวด
NSS ส�ำหรับล้างสาย suction
(ไม่เกิน 24 ชั่วโมง)
   9. เก็บถุงมือ sterile ส�ำหรับ
suction ในภาชนะมีฝาปิดมิดชิด
   10. เก็บสาย suction ตาม
หลักการปราศจากเชื้อ
   11. เก็บสายยางที่เชื่อมต่อกับ
สายดูดเสมหะและห่อหุ้มปลาย
สายถูกต้องตามหลักการปลอด
เชื้อ
   12. ปิดฝาจุก Ambu – bag
   13. หัวเตียงวางอุปกรณ์
สะอาดไม่มีฝุ่นละออง
   14. สายวงจรช่วยหายใจไม่มี
คราบเสมหะและน�้ำขัง

215

57.33

294

78.40

38.158 < .001

234

62.40

306

81.60

34.286 < .001

234

62.40

300

80.00

28.324 < .001

235

62.67

297

79.20

24.858 < .001

280

74.67

335

89.33

27.326 <.001

283
286

75.47
76.27

348
348

92.80
92.80

42.199 < .001
39.201 < .001

263

70.13

344

91.73

56.690 < .001

การท�ำความสะอาดปากฟันอย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง

.007

การดูแลความสะอาดของอุปกรณ์เครื่อง วยหายใจและอุปกรณ์ที่ ในการดูดเสมหะ
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ตารางที่ 2 เปรียบเทียบผลการปฏิบัติที่ถูกต้องในการป้องกันการเกิด VAP ระหว่างกลุ่มอ้างอิงและกลุ่มทดลอง
ด้วยสถิติ Chi-square (ต่อ)
กลุ่มอ้างอิง
กลุ่มทดลอง
(n = 375 ครั้ง)
(n = 375 ครั้ง)
รายการการปฏิบัติ
χ2 p-value
จ�ำนวนครั้งที่ ร้อยละการ จ�ำนวนครั้งที่ ร้อยละการ
ปฏิบัติถูกต้อง ปฏิบัติถูกต้อง ปฏิบัติถูกต้อง ปฏิบัติถูกต้อง

ประเมินความพร้อมการหย่าเครื่อง วยหายใจ

   15. ประเมินความพร้อมการ
84
22.40
357
95.20 410.19 < .001
หย่าเครื่องช่วยหายใจทุกเวรดึก
ก่อนส่งเวร
เมื่อเปรียบเทียบอัตราการเกิด VAP ด้วยสถิติ
อัตราอุบัติการณ์ (incidence rate ratio: IRR) VAP
ถดถอยปัวซอง อัตราการเกิด VAP ของผู้ป่วยในกลุ่ม
ของกลุ่มทดลองต่อกลุ่มควบคุม เท่ากับ 0.168 95%
ทดลองน้อยกว่ากลุ่มอ้างอิง (4.09  และ 11.87 ครั้ง
CI = 0.035-0.803) ดังแสดงในตารางที่ 3
ต่ อ 1000 วั น ใช้ เ ครื่ อ งช่ ว ยหายใจ ตามล� ำ ดั บ )
ตารางที่ 3 เปรียบเทียบอัตราการเกิด VAP  ระหว่างกลุ่มอ้างอิงและกลุ่มทดลอง (N = 150)
ตัวแปร

กลุ่มอ้างอิง
(n = 75)

กลุ่มทดลอง
(n = 75)

Incidence rate
ratio: IRR

95% CI

p-value

จ�ำนวนการเกิดปอดอักเสบ
จากการใช้เครื่องช่วยหายใจ
11
2
(VAP) (ครั้ง)
จ�ำนวนวันเครื่องช่วยหายใจ
927
489
อัตราการเกิดปอดอักเสบจาก
การใช้เครื่องช่วยหายใจ (ต่อ
11.87
4.09
0.168
0.035-0.803 .025
1,000 วันเครื่องช่วยหายใจ)
เมื่อเปรียบเทียบระยะเวลาการใส่ท่อช่วยหายใจ
รักษาของกลุม่ ทดลองคือ 49,389 บาท (IQR = 29,585
ด้วยสถิติ Wilcoxon’s rank-sum พบว่า ค่ามัธยฐานระยะ
บาท และ 92,095 บาท)   เทียบกับกลุ่มอ้างอิงคือ
เวลาการใส่ทอ่ ช่วยหายใจในกลุม่ ทดลองคือ 4 วัน (IQR
96,650 บาท (IQR = 64,304 บาท และ 162,022
= 1, 10) น้อยกว่ากลุม่ อ้างอิงซึง่ มีคา่ ดังกล่าวเท่ากับ 12 วัน
บาท) แตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ (z = 4.56,
(IQR = 9, 14) อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ (z =5.59,   p < .001) และผู้ป่วยในกลุ่มทดลองได้รับการเจาะท่อ
p < .001) ค่ามัธยฐานระยะเวลานอนโรงพยาบาลของ
หลอดลมคอน้อยกว่า (ร้อยละ 4 เทียบกับร้อยละ 16)
กลุ่มทดลองน้อยกว่าคือ 12 วัน (IQR = 6, 9) เทียบกับ
อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ (χ 2 = 6.00, p =.014)
18 วัน (IQR = 13, 18) ของกลุ่มอ้างอิง อย่างมี
ดังแสดงในตารางที่ 4
นัยส�ำคัญทางสถิติ (z =3.88, p < .001) มัธยฐานค่า
148

Rama Nurs J • May-August 2020

ศรีสุดา อัศวพลังกูล และมงคล สุริเมือง
ตารางที่ 4 ผลลัพธ์ทางคลินิก ในผู้ป่วยระหว่างระหว่างกลุ่มอ้างอิงและกลุ่มทดลอง (N = 150)
กลุ่มอ้างอิง (n = 75)
n
%

ผลลัพธ์ทางคลินิก

กลุ่มทดลอง (n = 75)
n
%

ระยะเวลาการใส่ท่อช่วย
     หายใจ (วัน)
≤7
6
8.00
7-14
53 70.67
> 14
16 21.33
Median (IQR)
12 (9, 14)
การเจาะท่อหลอดลมคอ
12 16.00
ระยะเวลานอนโรงพยาบาล 18 (13, 38)
     (วัน) : Median (IQR)
ค่ารักษา (บาท) :
   96,650
     Median (IQR)
(64,304, 162,022)

49 65.33
15 20.00
11 14.67
4 (1, 10)
3 4.00
12 (6, 19)
       49,389
(29,585, 92,095)

เมื่อเปรียบเทียบอัตราโอกาสถอดท่อช่วยหายใจ
ส�ำเร็จด้วยสถิติถดถอยของค็อกซ (Cox proportional
hazards regression model) อัตราโอกาสถอดท่อช่วย
หายใจส�ำเร็จของผู้ป่วยในกลุ่มทดลองเร็วกว่ากลุ่ม

ค่าสถิติ

p-value

z = 5.59
χ2 = 6.00
z = 3.8

< .001
.014
< .001

z = 4.56

< .001

อ้างอิง 2.05 เท่า โอกาสนี้อยู่ระหว่าง 1.45-2.90 แตก
ต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ (Hazard ratio 2.05,
95% CI 1.45-2.90, p <.001) ดังแสดงในรูปที่ 1

0.50

0.75

1.00

Kaplan-Meier survival eﬆimates

0.00

0.25

Hazard ratio = 2.05 [95%CI = 1.45 - 2.90]

0

10
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Kaplan-Meier survival estimates แสดงอัตราโอกาสถอดท่อช่วยหายใจส�ำเร็จของผู้ป่วยระหว่าง
กลุ่มทดลองได้รับการโค้ช (เส้นทึบ) เทียบกับกลุ่มอ้างอิงก่อนการโค้ช (เส้นประ)
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ประสิทธิผลของการโค้ชต่อการปฏิบตั ติ ามแนวปฏิบตั เิ พือ่ ป้องกันการเกิดปอดอักเสบจากการใช้เครือ่ งช่วยหายใจ
และผลลัพธ์ทางคลินกิ

อภิปรายผล
อัตราการปฏิบัติที่ถูกต้องในการป้องกันการเกิด
VAP ของพยาบาลวิชาชีพกลุ่มทดลองซึ่งได้รับการโค้ช
มีความถูกต้องเพิ่มมากขึ้นจากเดิมในกลุ่มอ้างอิงซึ่งยัง
ไม่ได้รับการโค้ชแต่ให้การพยาบาลตามมาตรฐานเดิม
อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ อธิบายได้ว่าเมื่อด�ำเนินการ
วิ จั ย โดยใช้ ก รอบแนวคิ ด การพั ฒ นาคุ ณ ภาพอย่ า ง
ต่อเนื่อง18 อย่างเป็นขั้นตอนตามรูปแบบการวิจัย  ที่ได้
เก็บข้อมูลพื้นฐานในกลุ่มอ้างอิงก่อน จากนั้นทีมผู้วิจัย
ได้ดำ� เนินการในกลุม่ ทดลองโดยใช้แนวคิดการโค้ชของ
แฮส19 โค้ชพยาบาลวิชาชีพให้มีความรู้และการใช้แนว
ปฏิบัติเพื่อป้องกัน VAP และการหย่าเครื่องช่วยหายใจ  
ซึ่งการโค้ชเป็นการให้ความรู้รายบุคคล เปิดโอกาสให้
พยาบาลวิชาชีพผู้รับการโค้ชมีส่วนร่วมในการแสดง
ความคิดเห็นทุกขัน้ ตอน  เน้นให้ฝกึ ปฏิบตั อิ ย่างมีความ
รู้ความเข้าใจในแนวปฏิบัติเพื่อป้องกัน VAP และการ
หย่าเครื่องช่วยหายใจ ผู้วิจัยเข้าพบกลุ่มทดลองในขณะ
ทีพ่ ร้อมจะเรียนรู้ สร้างสัมพันธภาพทีด่ ี ระหว่างผูด้ ำ� เนิน
การวิจยั กับพยาบาลทีป่ ฏิบตั หิ น้างานท�ำให้เกิดความไว้
วางใจและมีความมั่นใจ
ผูว้ จิ ยั ชีแ้ นะเกีย่ วกับแนวปฏิบตั เิ พือ่ ป้องกัน VAP
และการหย่าเครือ่ งช่วยหายใจ ทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ จากหลักฐาน
13,21
เชิงประจักษ์ บริเวณข้างเตียงของผู้ป่วยที่ก�ำลังใช้
เครื่องช่วยหายใจอยู่ทุกวันเพื่อให้เห็นความส�ำคัญของ
การฝึ ก ปฏิ บั ติ กิ จ กรรม และสามารถประเมิ น และ
วิเคราะห์ปญ
ั หาการปฏิบตั ขิ องตนเองร่วมกับผูว้ จิ ยั ได้22
โดยมีการตั้งวัตถุประสงค์ร่วมกัน คือ ปฏิบัติตามแนว
ปฏิบัติเพื่อป้องกัน VAP และการหย่าเครื่องช่วยหายใจ
เมื่อผู้ป่วยพร้อม ท�ำให้กลุ่มทดลองเกิดความรู้สึกอยาก
เรียนรู้ และเมือ่ ผูป้ ว่ ยสามารถถอดท่อช่วยหายใจได้จริง
และไม่เกิด VAP จะเป็นสิง่ ทีส่ ามารถประจักษ์แจ้งท�ำให้
ผู้ปฏิบัติเห็นผลลัพธ์และความส�ำคัญของการวางแผน
การปฏิบัติและการปฏิบัติที่ถูกต้องตามแนวปฏิบัติเพื่อ
ป้องกัน VAP และการหย่าเครื่องช่วยหายใจ
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ผู้วิจัยยังได้ท�ำการกระตุ้นให้กลุ่มทดลองมีส่วน
ร่วมในการวางแผนการปฏิบัติกิจกรรมของตนเองได้
ตามความเหมาะสมของผูป้ ว่ ยทีไ่ ด้รบั มอบหมาย มีความ
ยืดหยุน่ เหมาะสมตามอาการแสดงทางคลินกิ ของผูป้ ว่ ย
แต่ละราย  หลังจากที่กลุ่มทดลองได้ฝึกปฏิบัติตามแนว
ปฏิบัติเพื่อป้องกัน VAP และการหย่าเครื่องช่วยหายใจ
ได้ถูกต้อง ผู้วิจัยได้ติดตามผู้ป่วยและสังเกตการปฏิบัติ
ของกลุ่มทดลองอย่างใกล้ชิด ร่วมกับการให้ข้อมูลย้อน
กลับ กระตุน้ ให้กลุม่ ทดลองมีการประเมินผลการปฏิบตั ิ
เนื่องจากมีการศึกษาพบว่า สาเหตุที่บุคลากรไม่ปฏิบัติ
ตามแนวปฏิบัติเพื่อป้องกัน VAP คือการขาดความรู23้
ได้รับการฝึกฝนที่ไม่เพียงพอ24 ทั้งนี้การให้ความความรู้
และการสร้างเสริมความมั่นใจของผู้ปฏิบัติ ช่วยให้เกิด
ความร่วมมือในการปฏิบตั ไิ ด้21 องค์ความรูเ้ รือ่ งการอย่า
เครือ่ งช่วยหายใจมีความซับซ้อน เริม่ ตัง้ แต่การประเมิน
ความพร้อมของผูป้ ว่ ยขัน้ ตอนการอย่าเครือ่ งช่วยหายใจ
และการเฝ้าระวังสัญญาณเตือนภาวะหายใจล้มเหลว
ทีผ่ ปู้ ฏิบตั กิ ารหย่าเครือ่ งช่วยหายใจต้องเฝ้าระวัง ได้แก่
SpO2 < 90% ขณะทีใ่ ช้ออกซิเจน FiO2 ≥  0.5 หายใจเร็วขึน้
> 35 ครั้ง/นาที ชีพจรเร็วขึ้น >140 ครั้ง/นาที หรือ
เปลี่ยนแปลงเกินร้อยละ 20 ความดันโลหิตซิสโตลิก
น้อยกว่า 80 หรือมากกว่า 180 มิลลิเมตรปรอทหรือ
เปลี่ ย นแปลงเกิ น ร้ อ ยละ 20 25 ทั้ ง นี้ ผู ้ ป ฏิ บั ติ ก ารจะ
รายงานแพทย์ทราบและงดการหย่าเครือ่ งช่วยหายใจใน
ผู้ป่วยรายนั้นๆ รอความพร้อมส�ำหรับการหย่าเครื่อง
ช่วยหายใจในโอกาสต่อไป    
แนวคิดการโค้ชของแฮสซึง่ เน้นการให้ความรูร้ าย
บุคคล เน้นการฝึกปฏิบัติและการมีส่วนร่วมในการ
วางแผนการปฏิบัติกิจกรรมของตนเองได้ตามความ
เหมาะสม มี ค วามยื ด หยุ ่ น ช่ ว ยในการแก้ ไ ขปั ญ หา
ทางการพยาบาลที่มีความซับซ้อนได้18 มีรายงานการ
ศึกษาที่น�ำแนวคิดการโค้ชไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพ
การพยาบาลผู้ป่วยเรื่องอื่น ๆ แล้วได้ผลลัพธ์ดีขึ้น เช่น
การดูแลระบบทางเดินหายใจเพื่อป้องกัน VAP โดย
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ก�ำหนดเป็นชุดของการปฏิบัติพบว่า ผู้ปฏิบัติให้ความ
ร่วมมือมากขึ้น26 และการใช้วิธีการโค้ชกับผู้ปกครอง
เด็กป่วยโรคหอบหืดส่งผลให้ผู้ปกครองมีการปฏิบัติที่
ถูกต้องในการดูแลเด็กมากขึ้น17 รวมทั้งการศึกษาที่น�ำ
การโค้ชไปใช้กับพยาบาลในการป้องกันการติดเชื้อ
ระบบทางเดินปัสสาวะในผู้สูงอายุในสถานพยาบาลพัก
ฟืน้ ระยะยาวท�ำให้พยาบาลมีสดั ส่วนการปฏิบตั ทิ ถี่ กู ต้อง
มากขึ้น16
กลุ่มพยาบาลวิชาชีพที่ได้รับการโค้ชเรื่องการ
ปฏิบัติตามแนวปฏิบัติเพื่อป้องกันการเกิด VAP มีการ
การปฏิบัติตามแนวปฏิบัติเพื่อป้องกันการเกิด VAP
และการหย่าเครื่องช่วยหายใจเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้
ผูป้ ว่ ยส่วนใหญ่ทอี่ ยูใ่ นระยะนีม้ อี ตั ราโอกาสถอดท่อช่วย
หายใจส�ำเร็จเร็วกว่า ได้รับการเจาะท่อหลอดลมคอ
ระยะเวลานอนโรงพยาบาลและค่ารักษาน้อยกว่าระยะ
ก่อนได้รบั การโค้ช อธิบายได้วา่ หลังได้รบั การโค้ชอัตรา
การปฏิบัติที่ถูกต้องในการป้องกันการเกิด VAP ของ
พยาบาลวิชาชีพเพิ่มขึ้นท�ำให้ผู้ป่วยได้รับการประเมิน
และการปฏิบัติถูกต้องตามมาตรฐานการป้องกันการ
ติ ด เชื้ อ ตลอดจนการหย่า เครื่อ งช่วยหายใจซึ่ง ท�ำได้
เทียบเคียงกับการปฏิบัติของพยาบาลวิชาชีพในแผนก
หอผู้ป่วยวิกฤติที่มีอัตราก�ำลังและอุปกรณ์เพียงพอจึง
จะประสบความส�ำเร็จ27,28
ในการศึกษานีม้ กี ารประเมินความพร้อมการถอด
ท่อช่วยหายใจในผู้ป่วยทุกรายและเริ่มการหย่าเครื่อง
ช่วยหายใจอย่างเป็นขัน้ ตอน ในหอผูป้ ว่ ยสามัญ   ปฏิบตั ิ
การโดยพยาบาลวิชาชีพ  เรื่องดังกล่าวมีความซับซ้อน
เมื่อใช้แนวคิดการโค้ชซึ่งเป็นการให้ความรู้รายบุคคล
เปิดโอกาสให้พยาบาลวิชาชีพมีส่วนร่วมในการซักถาม
เน้นการฝึกปฏิบตั ติ ามผูโ้ ค้ชในทุกขัน้ ตอนท�ำให้สามารถ
ปฏิบัติได้อย่างมั่นใจและถูกต้อง สอดคล้องกับการ
ศึกษาในผู้ป่วยที่ได้รับการดูแลตามแนวปฏิบัติโดยใช้
หลักฐานเชิงประจักษ์ในการดูแลผู้ป่วยหย่าเครื่องช่วย
หายใจถอดท่อช่วยหายใจได้เร็วขึ้น27,29   ถูกเจาะท่อ
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หลอดลมคอลดลง แม้ปจั จุบนั จะมีการแนะน�ำในให้เจาะ
ท่อหลอดลมคอเร็วขึ้นกว่าเดิมจาก 3 สัปดาห์เป็น 2
สัปดาห์ภายหลังใส่ท่อช่วยหายใจ30
การใช้รปู แบบต่าง ๆ หลายวิธใี นการส่งเสริมเพือ่
ให้พยาบาลมีการปฏิบตั ติ ามแนวปฏิบตั เิ พือ่ ป้องกันการ
เกิด VAP และการหย่าเครือ่ งช่วยหายใจท�ำให้อตั ราการ
เกิด VAP ลดลงเนือ่ งจากทุกวิธลี ว้ นมีวตั ถุประสงค์หลัก
เพื่อพัฒนากลุ่มเป้าหมายให้มีความรู้และเพิ่มทักษะใน
การปฏิบตั ทิ ถี่ กู ต้อง   การโค้ชเป็นอีกหนึง่ ในกระบวนการ
ที่สามารถช่วยพัฒนาความรู้และทักษะในการปฏิบัต18ิ
การศึ ก ษานี้ ภ ายหลั ง การโค้ ช พยาบาลวิ ช าชี พ มี ก าร
ปฏิบัติตามแนวปฏิบัติเพื่อป้องกันการเกิด VAP และ
การหย่าเครื่องช่วยหายใจเพิ่มมากขึ้น จึงสอดคล้องกับ
การศึกษาที่พบว่าภายหลังมีการส่งเสริมให้พยาบาลมี
การพัฒนาความรูแ้ ละทักษะในการปฏิบตั ิ รูปแบบต่างๆ
เช่น การให้ความรู้ เรื่องแนวปฏิบัติเพื่อป้องกันการ
เกิด VAP จึงท�ำให้อัตราอุบัติการณ์ VAP ลดลง10,22,31
ทั้งนี้อุบัติการณ์ VAP ที่ลดลงอยู่ระหว่าง 2-6 เท่า
แตกต่างกันไปในแต่ละการศึกษา 26,31,32 ระยะเวลา
นอนโรงพยาบาลลดลง14 และค่ารักษาลดลง15
จุดแข็งของการวิจัยนี้คือ มีการโค้ชการใช้แนว
ปฏิบตั เิ พือ่ ป้องกัน VAP ซึง่ ได้จากหลักฐานเชิงประจักษ์
ร่วมกับ การประเมินและการหย่าเครื่องช่วยหายใจ
ควบคูก่ นั ไปท�ำได้ผลลัพธ์ทดี่ ตี ามสมมุตฐิ านทีต่ งั้ ไว้   ทงั้
อัตราการปฏิบตั ทิ ถี่ กู ต้องเพิม่ ขึน้ อุบตั กิ ารณ์ VAP ลดลง
ผลลัพธ์ทางคลินิกดีขึ้น เนื่องจากการตรวจสอบการ
ปฏิบัติตามแนวปฏิบัติเพื่อป้องกัน  VAP เพียงอย่าง
เดียวโดยปราศจากขั้นตอนการหย่าเครื่องช่วยหายใจ
อย่างเป็นระบบ เป็นเพียงการยืดระยะเวลาการเกิด VAP
ออกไป   หากยังไม่สามารถถอดท่อช่วยหายใจออกผู้
ป่วยย่อมมีโอกาสเกิด VAP ได้ตลอดเวลา การทบทวน
ผู้ป่วยที่ได้รับการใส่ท่อช่วยหายใจจ�ำนวน 2,450 ราย
ใน โรงพยาบาลที่ศึกษา พบว่า ผู้ป่วยที่ใส่ท่อช่วยหายใจ
6-30 วันขึน้ ไปเสีย่ งต่อการเกิด VAP เพิ่มขึน้ 9.11 เท่า
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และผลลัพธ์ทางคลินกิ
(RR =9.11, 95% CI 4.47-18.61, p <.001)  ผู้ป่วย
ที่ใส่ท่อช่วยหายใจ >30 วันขึ้นไปเสี่ยงต่อการเกิด VAP
เพิ่มขึ้น 16.58 เท่า (RR =16.58, 95% CI 6.1244.88, p <.001)8 ดังนั้นการลด VAP โดยการหย่า
เครือ่ งช่วยหายใจทันทีเมือ่ ผูป้ ว่ ยมีสภาพพร้อมจึงน่าจะ
แก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับ
บริบทของโรงพยาบาลแม่สอดซึ่งมีผู้ป่วยใช้เครื่องช่วย
หายใจนอกหอผู้ป่วยวิกฤตประมาณ 20-35 รายต่อวัน

ข้อจ�ำกัด
การวิจยั นีใ้ นส่วนของการปฏิบตั ิ ข้อมูลได้จากการ
สังเกตซึ่งเก็บข้อมูลเฉพาะเวรเช้าไม่ครอบคลุมการ
ปฏิบัติตลอดทั้งวัน และอาจเกิด Hawthorne effect ได้    
นอกจากนีก้ ารเป็นผูโ้ ค้ชเป็นคุณลักษณะเฉพาะทีย่ งั เป็น
โอกาสในการพัฒนาให้ผบู้ ริหารระดับกลางและพยาบาล
หัวหน้าเวรสามารถพัฒนาเพื่อให้สามารถปฏิบัติได้

ข้อเสนอแนะ และแนวทางการน�ำผลการวิจยั ไป
การโค้ชการปฏิบัติตามแนวปฏิบัติเพื่อป้องกัน
การเกิด VAP และการหย่าเครือ่ งช่วยหายใจท�ำให้อตั รา
การปฏิบตั ทิ ถี่ กู ต้องของพยาบาลในการป้องกันการเกิด
VAP เพิ่มขึ้น อัตราการเกิด VAP ลดลง ผู้ป่วยถอดท่อ
ช่วยหายใจเร็วขึน้ อาจจะพิจารณาใช้รว่ มกับกลยุทธ์อนื่ ๆ
เพื่อให้การปฏิบัติคงอยู่อย่างยั่งยืน

ข้อเสนอแนะในการศึกษาการวิจัยครั้งต่อไป
ควรมีการศึกษาติดตามผลของการโค้ชการใช้
แนวปฏิบัติเพื่อป้องกันการเกิด VAP ในระยะยาว  น�ำ
การโค้ชใช้รว่ มกับกลยุทธ์อนื่ ๆ เพือ่ ให้การปฏิบตั คิ งอยู่
อย่างยั่งยืนและศึกษากับขนาดตัวอย่างที่ใหญ่ขึ้น
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