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บทคัดย่อ

การวิจัยกึ่งทดลองนี้ เพื่อศึกษาผลลัพธ์ของการใช้แนวปฏิบัติการพยาบาลส�ำหรับการดูดเสมหะในผู้ป่วยผู้ใหญ่ที่ใส่ท่อ
ช่วยหายใจในหอผู้ป่วยวิกฤต โดยเปรียบเทียบอัตราการเปลี่ยนแปลงระดับความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดแดง การ
เปลี่ยนแปลงของสัญญาณชีพ ได้แก่ ความดันโลหิต (ความดันเลือดแดงเฉลี่ย) อัตราการเต้นของหัวใจ อัตราการหายใจภาย
หลังการดูดเสมหะทันที 5 นาที และ 15 นาที และอัตราการบาดเจ็บของเยื่อบุหลอดลมภายหลังการดูดเสมหะ ระหว่างกลุ่ม
ที่ได้รับการดูดเสมหะตามมาตรฐานหอผู้ป่วยและกลุ่มที่ได้รับการดูดเสมหะตามแนวปฏิบัติฯกลุ่มตัวอย่างเลือกแบบเจาะจง
แบ่งเป็นกลุ่มเปรียบเทียบซึ่งได้รับการดูดเสมหะตามมาตรฐานหอผู้ป่วย จ�ำนวน 12 คน และกลุ่มทดลองซึ่งได้รับการดูด
เสมหะตามแนวปฏิบัติฯ จ�ำนวน 8 คน เครื่องมือวิจัยประกอบด้วย แบบบันทึกข้อมูลส่วนบุคคล แบบรวบรวมผลลัพธ์จาก
การดูดเสมหะ และแนวปฏิบัติการพยาบาลส�ำหรับการดูดเสมหะในผู้ป่วยผู้ใหญ่ที่ใส่ท่อช่วยหายใจในหอผู้ป่วยวิกฤต ที่
ประยุกต์มาจากหลักฐานเชิงประจักษ์ของ NSW Agency for Clinical Innovationประเทศออสเตรเลีย วิเคราะห์ข้อมูลโดย
ใช้สถิติเชิงบรรยาย, repeated measured ANOVA, Fisher’s Exact Test และ Independent sample t-test
ผลการวิจัย พบว่า กลุ่มที่ได้รับการดูดเสมหะตามแนวปฏิบัติฯ มีอัตราการเปลี่ยนแปลงของความดันโลหิต (ความดัน
เลือดแดงเฉลี่ย) อัตราการเปลี่ยนแปลงของอัตราการเต้นของหัวใจ และอัตราการเพิ่มขึ้นของอัตราการหายใจ หลังการดูด
เสมหะน้อยกว่ากลุ่มที่ได้รับการดูดเสมหะตามมาตรฐานหอผู้ป่วย อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ (p<.05) ส่วนอัตราการลดลง
ของระดับความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดแดงและอัตราการเกิดการบาดเจ็บของเยื่อบุหลอดลม ของกลุ่มที่ได้รับการดูด
เสมหะตามมาตรฐานหอผู้ป่วยและกลุ่มที่ได้รับการดูดเสมหะตามแนวปฏิบัติฯ ไม่แตกต่างกัน ผลวิจัยครั้งนี้ แสดงให้เห็นว่า
แนวปฏิบตั กิ ารพยาบาลส�ำหรับการดูดเสมหะในผูป้ ว่ ยผูใ้ หญ่ทใี่ ส่ทอ่ ช่วยหายใจในหอผูป้ ว่ ยวิกฤตนี้ สามารถน�ำไปใช้เพือ่ เพิม่
ประสิทธิภาพ และป้องกันผลลัพธ์ที่ไม่พึงประสงค์จากการดูดเสมหะได้
ค�ำส�ำคัญ : แนวปฏิบัติการพยาบาลส�ำหรับการดูดเสมหะ ผู้ป่วยผู้ใหญ่ที่ใส่ท่อช่วยหายใจ
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Abstract

The objectives of this quasi-experimental design were to study outcomes of clinical practice guidelines for
endotracheal suctioning in adult patients in intensive care unit by comparing changing rate of oxygen saturation
level, vital signs: blood pressure (mean arterial pressure), heart rate, respiratory rate after suction immediately,
5minutes and 15 minutes and comparing the rate of tracheal wall injury after suction between standard care for
endotracheal suctioning group and clinical practice guidelines for endotracheal suctioning group.Those two groups
were selected by purposive sampling.There were 12 patients in standard care for endotracheal suctioning group
and 8 patients in clinical practice guidelines for endotracheal suctioning group. Research tools were
demographic data sheet, outcomes of clinical practice guidelines for endotracheal suctioning record sheet and
clinical practice guidelines for endotracheal suctioning in adult patients in intensive care which applied from
evidence-based of NSW Agency for Clinical Innovation, Australia. Data were analysed by descriptive statistics,
Chi-Square, repeated measured ANOVA,Fisher’s Exact Test, and Independent sample t-test.
The results of this study revealed that changing rateof blood pressure (mean arterial pressure), changing rate
of heart rate, increasing rate of respiratory rate after suction in clinical practice guidelines for endotracheal
suctioning group were lesser than those of the standard care for endotracheal suctioning group (p<.05), whereas
the decreasing rate of oxygen saturation level and rate of tracheal wall injury after suction in standard care for
endotracheal suctioning group and in clinical practice guidelines for endotracheal suctioning group were not
different(p>.05). The result of this study showed that clinical practice guidelines for endotracheal suctioning in adult
patients in intensive care unit can be used for increasing effectiveness and preventing adverse outcomes of suction.
Keywords: clinical practice guidelines for endotracheal suction, adult patients with endotracheal tube
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การใส่ท่อช่วยหายใจและใช้เครื่องช่วยหายใจ เป็น
หัตถการที่ช่วยชีวิตผู้ป่วยในระยะวิกฤต การใส่ท่อช่วย
หายใจท�ำให้ทางเดินหายใจขาดความชุม่ ชืน้ 1 การใส่ทอ่ ช่วย
หายใจกระตุน้ ให้มกี ารหลัง่ น�ำ้ เมือกในทางเดินหายใจเพิม่ ขึน้
และขัดขวางการพัดโบกของ cilia ผู้ป่วยจึงไม่สามารถไอ
หรือขับเสมหะออกเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ2 ถึงแม้การใช้
เครือ่ งช่วยหายใจในผูป้ ว่ ยวิกฤตทีม่ รี ะบบทางเดินหายใจล้ม
เหลว ท�ำให้ผู้ป่วยได้รับออกซิเจนและได้รับการแลกเปลี่ยน
ก๊าซอย่างเพียงพอ แต่การใช้เครือ่ งช่วยหายใจเป็นเวลานาน
จะท�ำให้เกิดภาวะแทรกซ้อน เช่น ปอดอักเสบจากการใช้
เครื่องช่วยหายใจ ถุงลมปอดแตกจากแรงดันบวก พิษจาก
ออกซิเจน และหลอดลมตีบจากการใส่ท่อช่วยหายใจนาน3
การดูดเสมหะเป็นกิจกรรมที่มีความส�ำคัญและจ�ำเป็นต้อง
ปฏิบัติบ่อย เพื่อช่วยให้อากาศผ่านเข้าออกทางเดินหายใจ
ได้ตามปกติ ป้องกันการอุดกั้นของทางเดินท่อช่วยหายใจ
ป้องกันภาวะขาดออกซิเจน ภาวะปอดแฟบ ภาวะหัวใจเต้น
ผิดจังหวะ และลดความเสี่ยงของการเกิดการส�ำลักในท่อ
หลอดลม4 นอกจากนีก้ ารดูดเสมหะท�ำให้ระบบไหลเวียนการ
ขนส่งออกซิเจนไปสู่เนื้อเยื่อในร่างกายเป็นปกติ ลดการคั่ง
ของคาร์บอนไดออกไซด์ ท�ำให้ผู้ป่วยมีความพร้อมในการ
หย่าเครื่องช่วยหายใจมากขึ้นการดูดเสมหะควรกระท�ำเมื่อ
ผู้ป่วยหายใจมีเสียงครืดคราด มีอาการไอจากการมีเสมหะ
หรือจากการส�ำลัก มีออกซิเจนในเลือดแดงต�ำ่ tidal volume
ลดลง อัตราการหายใจ อัตราการเต้นของหัวใจและความดัน
โลหิตเพิ่มขึ้น5,6 ดังนั้น ผู้ป่วยที่ใส่ท่อช่วยหายใจจึงต้องการ
การพยาบาลในการดูดเสมหะเพื่อท�ำทางเดินหายใจให้โล่ง
ถึงแม้ว่าการดูดเสมหะเป็นกิจกรรมการพยาบาลที่มี
ความจ�ำเป็นส�ำหรับผู้ป่วยที่ใส่ท่อช่วยหายใจ แต่การดูด
เสมหะก็อาจท�ำให้เกิดอันตรายหรือภาวะแทรกซ้อนต่อ
ผู้ป่วยได้ การดูดเสมหะ ท�ำให้ปริมาตรของอากาศในปอด
ลดลง อาจเกิดภาวะปอดแฟบ ภาวะพร่องออกซิเจนในเลือด
เนื่ อ งจากสายดู ด เสมหะมีแ รงดันต�่ำกว่าบรรยากาศ จึง
สามารถดูดออกซิเจนออกจากปอด การใส่สายดูดเสมหะทีล่ กึ
เกินไป จะท�ำให้มีอาการไออย่างรุนแรง และท�ำให้หัวใจเต้น
ช้า4,7 หรือหัวใจเต้นผิดจังหวะ จนกระทั่งผู้ป่วยถึงแก่ชีวิตได้2
เนื่องจากมีการกระตุ้นประสาทสมองคู่ที่ 10 หรือ vagus
nerve ซึ่ ง มี ใ ยประสาทจ� ำ นวนมากในทางเดิ น หายใจ
นอกจากนี้ยังมีระบบพาราซิมพาเทติก (parasympathetic)

Journal of Nursing and Health Care

การดู ด เสมหะยั ง อาจท� ำ ให้ เ กิ ด การบาดเจ็ บ ต่ อ เยื่ อ บุ
หลอดลม หลอดลมหดเกร็ง การติดเชื้อในทางเดินหายใจ
ส่วนล่าง ความดันในกะโหลกศีรษะเพิม่ สูงขึน้ ความดันโลหิต
สูง/ต�่ำ6,8 นอกจากนั้น การดูดเสมหะยังมีผลต่ออารมณ์ ก่อ
ให้เกิดความเจ็บปวด เหมือนมีสงิ่ ทิม่ แทงคอ ท�ำให้ผปู้ ว่ ยเกิด
ความไม่สุขสบายและความวิตกกังวลได้9อารมณ์กลัว ตื่น
เต้น ตกใจ จะท�ำให้อัตราการเต้นของหัวใจเร็วขึ้น7 ดังนั้น
การดู ด เสมหะทางท่ อ ช่ ว ยหายใจ จึ ง เป็ น กิ จ กรรมการ
พยาบาลที่ต้องกระท�ำด้วยความระมัดระวัง
ผู ้ วิ จั ย เป็ น พยาบาลปฏิ บั ติ ง านในหอผู ้ ป ่ ว ยวิ ก ฤต
โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึง่ พบว่าผูป้ ว่ ยทีเ่ ข้ารับการรักษา
ในหอผูป้ ว่ ยวิกฤต ได้รบั การรักษาโดยการใส่ทอ่ ช่วยหายใจ
จ�ำนวนประมาณ 20 รายต่อเดือน ผูป้ ว่ ยเหล่านีไ้ ด้รบั การดูด
เสมหะตามมาตรฐานของหอผู้ป่วยทุกคน ซึ่งการดูดเสมหะ
ตามมาตรฐานของหอผู้ป่วย มีการก�ำหนดแนวปฏิบัติการ
พยาบาลส� ำ หรั บ การดู ด เสมหะที่ ใ ห้ ค วามส� ำ คั ญ กั บ การ
ป้องกันการเกิดปอดอักเสบ แต่ยงั ไม่ครอบคลุมการประเมิน
ผู้ป่วย และเทคนิคการดูดเสมหะที่จะลดความเสี่ยงในการ
เกิ ด ผลลั พ ธ์ ที่ ไ ม่ พึ ง ประสงค์ จ ากการดู ด เสมหะ จากการ
ทบทวนหลักฐานเชิงประจักษ์ของ NSW Agency for Clinical
Innovation4 ถึงเทคนิคการดูดเสมหะที่เหมาะสม พบว่า เป็น
สิ่ ง ส� ำ คั ญ ในการลดความเสี่ ย งในการเกิ ด ผลลั พ ธ์ ที่ ไ ม่ พึ ง
ประสงค์จากการดูดเสมหะ ได้แก่ ภาวะขาดออกซิเจน หัวใจ
เต้นผิดจังหวะ และเยือ่ บุหลอดลมถูกท�ำลาย แนวปฏิบตั นิ ี้ เป็น
แนวปฏิบัติในการดูดเสมหะผู้ป่วยผู้ใหญ่ที่ใส่ท่อช่วยหายใจ
และรวมถึงผูป้ ว่ ยทีก่ ำ� ลังหย่าจากเครือ่ งช่วยหายใจด้วย ดังนัน้
ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะน�ำแนวปฏิบัติการดูดเสมหะมาประยุกต์ใช้
และพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลในการดูดเสมหะที่ใช้อยู่มี
ความสมบูรณ์และช่วยให้ผู้ป่วยมีความปลอดภัยจากภาวะ
แทรกซ้อนต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการดูดเสมหะได้

วัตถุประสงค์การวิจัย

1. เปรียบเทียบอัตราการลดลงของระดับความอิม่ ตัว
ของออกซิเจนในเลือดแดง หลังการดูดเสมหะทันที หลังการ
ดูดเสมหะ 5 นาที และ 15 นาที ระหว่างกลุ่มที่ได้รับการดูด
เสมหะตามมาตรฐานหอผูป้ ว่ ยและกลุม่ ทีไ่ ด้รบั การดูดเสมหะ
ตามแนวปฏิบัติฯ
2. เปรียบเทียบอัตราการเปลี่ยนแปลงของความดัน
โลหิต (ความดันเลือดแดงเฉลี่ย) อัตราการเปลี่ยนแปลงของ
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อัตราการเต้นของหัวใจ และอัตราการเพิ่มขึ้นของอัตราการ
หายใจ หลังการดูดเสมหะทันที หลังการดูดเสมหะ 5 นาที
และ 15 นาที ระหว่างกลุม่ ทีไ่ ด้รบั การดูดเสมหะตามมาตรฐาน
หอผู้ป่วยและกลุ่มที่ได้รับการดูดเสมหะตามแนวปฏิบัติฯ
3. เปรียบเทียบอัตราการเกิดการบาดเจ็บของเยื่อบุ
หลอดลมภายหลังการดูดเสมหะ ระหว่างกลุม่ ทีไ่ ด้รบั การดูด
เสมหะตามมาตรฐานหอผูป้ ว่ ยและกลุม่ ทีไ่ ด้รบั การดูดเสมหะ
ตามแนวปฏิบัติฯ

กรอบแนวคิดการวิจัย

การศึกษาครั้งนี้ เป็นการศึกษาถึงผลลัพธ์ของการใช้
แนวปฏิบัติการพยาบาลส�ำหรับการดูดเสมหะผู้ป่วยผู้ใหญ่
ทีใ่ ส่ทอ่ ช่วยหายใจในหอผูป้ ว่ ยวิกฤต ซึง่ ประยุกต์มาจากแนว
ปฏิบตั กิ ารดูดเสมหะในผูป้ ว่ ยผูใ้ หญ่ทใี่ ส่ทอ่ ช่วยหายใจในหอ
ผู้ป่วยวิกฤต4ของ NSW ACI ประเทศออสเตรเลีย จากการ
ทบทวนงานวิจัยอย่างเป็นระบบ (systematic literature
review) ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ 1) การประเมินผู้ป่วย
ทั้งจากอาการแสดงทางคลินิก การประเมินจากเครื่องช่วย
หายใจ ประเมินความเสีย่ งของผูป้ ว่ ยแต่ละราย การให้ขอ้ มูล
ก่อนการดูดเสมหะ การประเมินก่อน ระหว่างและหลังการ
ดู ด เสมหะ การติ ด ตาม monitoring EKG และ pulse
oximetry ก่อน ระหว่างและหลังการดูดเสมหะ และการ
บันทึกข้อมูล 2) การปฏิบตั ทิ างคลินกิ ได้แก่ การเลือกขนาด
ของสายดูดเสมหะ ระยะเวลาในการดูดเสมหะ ความลึกของ
การใส่สายดูดเสมหะผู้ป่วยทั่วไปและผู้ป่วยที่มีความเสี่ยง
ความดันทีใ่ ช้ในการดูดเสมหะ การให้ออกซิเจน 100% ก่อน
การดูดเสมหะ การหยอดน�้ำเกลือนอร์มอล การดูดเสมหะ
แบบระบบปิด การเปลี่ยนและการท�ำความสะอาด สายดูด
เสมหะแบบระบบปิด การท�ำ hyperinflation การดูดเสมหะ
ที่subglottic และการใช้ Y-catheter ดูดเสมหะเหนือ cuff
3) การป้องกันการติดเชือ้ ตามมาตรฐานของ NSW Infection
Control Policy 2007การล้างมือ 5 moment การดูดเสมหะ
แบบระบบเปิดโดยใช้ aseptic non-touch technique การ
ประเมินความเสี่ยงในการกระจายเชื้อ 4) การก�ำกับดูแล
แต่ละภาคหน่วยงาน ควรพัฒนาในเว็บไซต์ให้เป็นแนว
ปฏิบัติเฉพาะเจาะจงขึ้น ควรประเมินการใช้แนวปฏิบัติเป็น
ระยะๆ ในโรงพยาบาลควรมีการก�ำกับ ดูแล ติดตามผูป้ ฏิบตั ิ
ให้มีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติ และควรปรับปรุง
การดูดเสมหะจากข้อเสนอแนะของแต่ละบุคคล ถ้าเป็นไป
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ได้ ค วรจั ด ให้ มี ตั ว อย่ า ง สถานการณ์ จ� ำ ลอง เพื่ อ เป็ น
ประโยชน์ในการเรียนการสอนและการปฏิบัติงาน ข้อเสนอ
แนะนี้ เป็ น เรื่ อ งเกี่ ย วกั บ การพั ฒ นาระบบของแต่ ล ะ
โรงพยาบาล อีกทัง้ ผูว้ จิ ยั เป็นผูป้ ฏิบตั งิ านทัว่ ไป การพัฒนา
ระบบงานนี้ จะต้ อ งใช้ บุ ค ลากรแพทย์ พยาบาลอาวุ โ ส
ผู้เชี่ยวชาญ รวมไปถึงสหวิชาชีพ และวิจัยนี้เป็นเพียงการ
ศึกษาผลลัพธ์ของแนวปฏิบัติการพยาบาลส�ำหรับการดูด
เสมหะ จึงได้ตัดการก�ำกับดูแลแต่ละภาคหน่วยงานออกไป
การวิจยั นีจ้ งึ ได้ประยุกต์แนวทางดังกล่าวมาใช้ในการปฏิบตั ิ
งาน เฉพาะ 3 ขั้นตอน ได้แก่ การประเมินผู้ป่วย การปฏิบัติ
ทางคลินิก และการป้องกันการติดเชื้อ โดยประเมินผลลัพธ์
จาก อัตราการลดลงของระดับความอิ่มตัวของออกซิเจนใน
เลือดแดง อัตราการเปลี่ยนแปลงของความดันโลหิต (ความ
ดันเลือดแดงเฉลีย่ ) อัตราการเปลีย่ นแปลงของอัตราการเต้น
ของหัวใจ อัตราการเพิ่มขึ้นของอัตราการหายใจ และอัตรา
การเกิดการบาดเจ็บของเยื่อบุหลอดลมจากการดูดเสมหะ

วิธีด�ำเนินการวิจัย

การวิ จั ย ครั้ ง นี้ เ ป็ น การวิ จั ย กึ่ ง ทดลอง (Quasiexperimental design) ประชากร คือ ผู้ป่วยที่ได้รับการใส่ท่อ
ช่วยหายใจที่เข้ารับการรักษาในหอผู้ป่วยวิกฤตเลือกกลุ่ม
ตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive sampling) ตาม
คุณสมบัตดิ งั นี้ 1) ผูป้ ว่ ยทีไ่ ด้รบั การใส่ทอ่ ช่วยหายใจและมีการ
ใช้เครือ่ งช่วยหายใจในระยะ 2 วันแรกเท่านัน้ (เนือ่ งจากตัง้ แต่
วันที่ 3 อาจเกิด VAP ซึ่งจะมีผลต่อค่าระดับความอิ่มตัวของ
ออกซิเจนในเลือดแดงและสัญญาณชีพ) 2) สัญญาณชีพคงที่
หมายถึง มีความดันเลือดแดงเฉลีย่ การเต้นของหัวใจและการ
หายใจเปลีย่ นแปลง ไม่เกินร้อยละ 10 โดยเปรียบเทียบภายใน
ระยะเวลา 1 ชั่วโมง3) อายุ 20 ปีขึ้นไป 4) ผู้ป่วยหรือญาติ
ยินยอมสมัครใจเข้าร่วมโครงการวิจัย แบ่งเป็นกลุ่มเปรียบ
เทียบซึ่งได้รับการดูดเสมหะตามมาตรฐานหอผู้ป่วย 12 คน
และกลุ่มทดลองได้รับการดูดเสมหะตามแนวปฏิบัติ 8 คน
จริยธรรมการวิจัย เมื่อผู้วิจัยได้รับเอกสารรับรอง
จริยธรรมการวิจัยจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิตแล้ว ผูว้ จิ ยั อธิบายถึง
วัตถุประสงค์ ขัน้ ตอนการท�ำวิจยั การปฏิบตั ติ วั สิทธิของผูเ้ ข้า
ร่วมโครงการวิจัย ประโยชน์และความเสี่ยงที่จะได้รับเมื่อเข้า
ร่วมโครงการวิจัยกับกลุ่มตัวอย่าง หากยินดีเข้าร่วมวิจัย ให้
เซ็นใบยินยอมเป็นลายลักษณ์อกั ษรกลุม่ ตัวอย่างสามารถถอน

84
ตัวออกจากโครงการวิจัยได้ตลอดเวลาโดยไม่มีผลกระทบต่อ
การรักษาที่ได้รับ
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 2 ส่วนคือ
1) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย
แบบบันทึกข้อมูลพื้นฐาน ได้แก่ เพศ อายุ การวินิจฉัยโรค
โรคร่วม และการปรับตัง้ เครือ่ งช่วยหายใจ และแบบรวบรวม
ผลลัพธ์จากการดูดเสมหะได้แก่ อัตราการลดลงของระดับ
ความอิ่ ม ตั ว ของออกซิ เ จนในเลื อ ดแดง อั ต ราการ
เปลี่ยนแปลงของค่าความดันเลือดแดงเฉลี่ย อัตราการ
เปลีย่ นแปลงของอัตราการเต้นของหัวใจ และอัตราการเพิม่
ขึ้นของอัตราการหายใจ โดยอัตราการเปลี่ยนแปลงคิดเป็น
ร้อยละของค่าพื้นฐานเดิมของผู้ป่วย และการบาดเจ็บของ
เยื่ อ บุ ห ลอดลมจากการดู ด เสมหะ (เสมหะมี เ ลื อ ดปน)
2) เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการด�ำเนินการวิจยั ผูว้ จิ ยั ประยุกต์ใช้แนว
ปฏิบัติการพยาบาลส�ำหรับการดูดเสมหะในผู้ป่วยผู้ใหญ่ที่
ใส่ท่อช่วยหายใจในหอผู้ป่วยวิกฤต4 ของ NSW Agency for
Clinical Innovation ประเทศออสเตรเลีย ทีเ่ พิม่ เติมจากแนว
ปฏิบัติตามมาตรฐานเดิมของหอผู้ป่วย คือ แนวปฏิบัติการ
พยาบาลส�ำหรับการดูดเสมหะเพื่อป้องกันการเกิดปอด
อักเสบในผู้ป่วยที่ใส่ท่อช่วยหายใจ
การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ
1) การตรวจสอบความตรงเชิ ง เนื้ อ หา (Content
validity)แนวปฏิบตั กิ ารพยาบาลส�ำหรับการดูดเสมหะฯ แบบ
บันทึกข้อมูลส่วนบุคคลและแบบบันทึกข้อมูลผลลัพธ์จากการ
ดูดเสมหะทีผ่ า่ นการพิจารณาจากอาจารย์ทปี่ รึกษาวิทยานิพนธ์
แล้วให้ผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน ได้แก่ อายุรแพทย์โรคระบบ
หายใจ 2 ท่าน และพยาบาลหัวหน้าหอผู้ป่วยวิกฤต 1 ท่าน
ตรวจสอบความเหมาะสมของการน�ำไปใช้ได้จริง ผู้วิจัย
รวบรวมข้อเสนอแนะมาแก้ไขตามค�ำแนะน�ำของผูท้ รงคุณวุฒิ
2) การทดลองใช้เครื่องมือวิจัย ผู้วิจัยน�ำแนวปฏิบัติ
การพยาบาลทีป่ รับปรุงแล้ว แบบบันทึกข้อมูลส่วนบุคคลของ
กลุม่ ตัวอย่าง และแบบรวบรวมผลลัพธ์จากการดูดเสมหะ ไป
ทดลองใช้กับผู้ป่วยที่มีลักษณะตรงตามเกณฑ์การเลือกกลุ่ม
ตัวอย่าง จ�ำนวน 5 รายก่อนน�ำไปใช้ในการทดลอง
การเก็บรวบรวมข้อมูล
1) กลุ ่ ม เปรี ย บเที ย บได้ รั บ การดู ด เสมหะตาม
มาตรฐานของหอผู้ป่วยผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลในกลุ่ม
เปรียบเทียบให้ครบก่อน โดยเก็บรวบรวมข้อมูลในระหว่าง
เดือนกันยายน ถึง ธันวาคม 2558 เมื่อผู้ป่วยมีคุณสมบัติ
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ตรงตามกลุม่ ตัวอย่าง จึงบันทึกข้อมูลพืน้ ฐาน ประกอบด้วย
ข้อมูลส่วนบุคคล และข้อมูลด้านการเจ็บป่วยผู้วิจัยประเมิน
ระดับการอิม่ ตัวของออกซิเจนในเลือดแดง สัญญาณชีพ ก่อน
การดูดเสมหะ หลังการดูดเสมหะทันที และหลังการดูด
เสมหะ 5 นาที และ 15 นาที และการบาดเจ็บของเยื่อบุ
หลอดลมภายหลังการดูดเสมหะ แล้วบันทึกผลลัพธ์จากการ
ดูดเสมหะลงในแบบรวบรวมผลลัพธ์
2) กลุม่ ทดลองได้รบั การดูดเสมหะตามแนวปฏิบตั ฯิ ผู้
วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างเดือนมกราคมถึงมีนาคม
2559 เมื่อผู้ป่วยมีคุณสมบัติตรงตามกลุ่มตัวอย่าง จึงบันทึก
ข้อมูลพืน้ ฐาน ประกอบด้วย ข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลด้าน
การเจ็ บ ป่ ว ย ผู ้ วิ จั ย ให้ ก ารพยาบาลตามแนวปฏิ บั ติ ฯ ที่
ปรับปรุงมาจากหลักฐานเชิงประจักษ์ และด�ำเนินการประเมิน
ระดับการอิม่ ตัวของออกซิเจนในเลือดแดง สัญญาณชีพ ก่อน
การดูดเสมหะ หลังการดูดเสมหะทันที และหลังการดูดเสมหะ
5 นาที และ 15 นาที และการบาดเจ็บของเยื่อบุหลอดลม
ภายหลังการดูดเสมหะแล้วบันทึกผลลัพธ์จากการดูดเสมหะ
ลงในแบบรวบรวมผลลัพธ์จากการดูดเสมหะ
การวิเคราะห์ข้อมูล
1) ข้อมูลทั่วไป ได้แก่ เพศ อายุ การวินิจฉัยโรค โรค
ร่วม และการปรับตั้งเครื่องช่วยหายใจใช้สถิติเชิงบรรยาย
แสดงเป็นจ�ำนวนร้อยละ ค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน
2) เปรียบเทียบความเท่าเทียมกันของตัวแปรระหว่าง
กลุ่มเปรียบเทียบและกลุ่มทดลอง ได้แก่ เพศ การวินิจฉัย
โรค และโรคร่วม โดยใช้สถิติ Fisher’s Exact Test การปรับ
ตั้งเครื่องช่วยหายใจ ใช้สถิติ Chi-square อายุ ใช้สถิติ Independent sample t-test
3) วิเคราะห์ผลลัพธ์การใช้แนวปฏิบัติการพยาบาล
ส�ำหรับการดูดเสมหะ
		 3.1 เปรียบเทียบอัตราการลดลงของระดับความ
อิม่ ตัวของออกซิเจนในเลือดแดงอัตราการเปลีย่ นแปลงของ
ความดั น โลหิ ต (ความดั น เลื อ ดแดงเฉลี่ ย ) อั ต ราการ
เปลีย่ นแปลงของอัตราการเต้นของหัวใจ และอัตราการเพิม่
ขึ้นของอัตราการหายใจ หลังการดูดเสมหะทันที หลังการ
ดูดเสมหะ 5 นาที และ 15 นาที ระหว่างกลุ่มเปรียบเทียบ
และกลุ่มทดลอง โดยใช้สถิติ repeated measured ANOVA
		 3.2 เปรียบเทียบการเกิดการบาดเจ็บของเยื่อบุ
หลอดลม ภายหลังการดูดเสมหะ ระหว่างกลุ่มเปรียบเทียบ
และกลุ่มทดลอง โดยใช้สถิติ Fisher’s Exact Test
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ผลการวิจัย

กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ป่วยวิกฤตที่ได้รับการใส่ท่อช่วย
หายใจและใช้เครือ่ งช่วยหายใจกลุม่ เปรียบเทียบ 12 คน เป็น
เพศชาย 8 คน (ร้อยละ 66.7) เพศหญิง 4 คน (ร้อยละ 33.3)
มีอายุระหว่าง 42 – 82 ปี อายุเฉลี่ย 65.42 ปี (ส่วนเบี่ยง
เบนมาตรฐาน 14.21) การวินิจฉัยโรคส่วนใหญ่ คือ โรค
หลอดเลือดสมอง และมีภาวะหัวใจล้มเหลว ไม่มีภาวะโรค
ร่วม 3 ราย มีภาวะโรคร่วม 9 รายส่วนใหญ่เป็นโรคความดัน
โลหิตสูง รองลงมาคือโรคเบาหวาน การปรับตั้งเครื่องช่วย
หายใจ ส่วนใหญ่เป็น CMV mode
กลุ่มทดลอง มีจ�ำนวน 8 คน เป็นเพศชาย 6 คน
(ร้อยละ 75) เพศหญิง 2 คน (ร้อยละ 25) มีอายุระหว่าง
27 – 95 ปี มีอายุเฉลี่ย 63.50 ปี (ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
24.16) การวินิจฉัยโรคส่วนใหญ่ คือ โรคหลอดเลือดสมอง
และโรคปอดอักเสบครึง่ หนึง่ ของกลุม่ ทดลองมีภาวะโรคร่วม
ส่วนใหญ่เป็นโรคความดันโลหิตสูง การปรับตั้งเครื่องช่วย
หายใจครึ่งหนึ่งของกลุ่มเป็น CMV mode
จากการเปรียบเทียบความเท่าเทียมกันของข้อมูล ด้าน
เพศ อายุ การวินิจฉัยโรค โรคร่วม และการปรับตั้งใช้เครื่อง
ช่วยหายใจ ระหว่างกลุ่มเปรียบเทียบและกลุ่มทดลอง พบ
ว่าไม่แตกต่างกัน
การเปรียบเทียบอัตราการลดลงของระดับความอิม่ ตัว
ของออกซิเจนในเลือดแดง อัตราการเปลีย่ นแปลงของความ
ดันเลือดแดงเฉลี่ยอัตราการเปลี่ยนแปลงของอัตราการเต้น
ของหัวใจ และอัตราการเพิ่มขึ้นของอัตราการหายใจของผู้
ป่วย ภายในกลุ่มเปรียบเทียบและกลุ่มทดลอง ระหว่างหลัง
ดูดเสมหะทันที หลังดูดเสมหะ 5 นาที และ 15 นาที ไม่แตก
ต่างกัน (p>.05) อัตราการลดลงของระดับความอิ่มตัวของ
ออกซิเจนในเลือดแดง ระหว่างกลุ่มเปรียบเทียบและกลุ่ม
ทดลองไม่แตกต่างกัน (p>.05) ส่วนอัตราการเปลี่ยนแปลง
ของความดันเลือดแดงเฉลี่ย อัตราการเปลี่ยนแปลงของ
อัตราการเต้นของหัวใจ และอัตราการเพิ่มขึ้นของอัตราการ
หายใจ ของกลุม่ ทดลองน้อยกว่ากลุม่ เปรียบเทียบอย่างมีนยั
ส�ำคัญ (p<.05) (ตารางที่ 2)ทัง้ นีร้ ะยะเวลาทีต่ า่ งกันและการ
ปฏิบัติการดูดเสมหะที่ต่างกัน ไม่มีอิทธิพลร่วมกันต่ออัตรา
การเปลี่ยนแปลงต่างๆข้างต้น (p>.05) ส�ำหรับการเปรียบ
เทียบการเกิดการบาดเจ็บของเยื่อบุหลอดลมภายหลังดูด
เสมหะระหว่างกลุม่ เปรียบเทียบและกลุม่ ทดลอง พบว่ากลุม่
เปรียบเทียบเกิดการบาดเจ็บของเยือ่ บุหลอดลม 1 คน ส่วน
ปีที่ 34 ฉบับที่ 4 : ตุลาคม - ธันวาคม 2559

กลุม่ ทดลองไม่พบการบาดเจ็บของเยือ่ บุหลอดลม เมือ่ ทดสอบ
ด้วย Fisher’s Exact test พบว่า ไม่แตกต่างกัน (p>.05)

การอภิปรายผล

1. อัตราการเปลีย่ นแปลงของความดันเลือดแดงเฉลีย่
อัตราการเปลีย่ นแปลงของอัตราการเต้นของหัวใจ และอัตรา
การเพิ่มขึ้นของอัตราการหายใจ ของกลุ่มทดลองน้อยกว่า
กลุ่มเปรียบเทียบอย่างมีนัยส�ำคัญ (p<.05) แสดงให้เห็น
ว่าการดูดเสมหะตามแนวปฏิบตั ฯิ สามารถลดผลกระทบจาก
การขาดออกซิเจนในระหว่างการดูดเสมหะ ที่แสดงให้เห็น
จากสัญญาณชีพ ได้ดีกว่าการดูดเสมหะตามมาตรฐาน
หอผู้ป่วย อภิปรายตามปัจจัย 6 ด้าน ดังนี้
		 1.1 การประเมินผูป้ ว่ ยก่อนการดูดเสมหะ ควรดูด
เสมหะเมือ่ ผูป้ ว่ ยมีขอ้ บ่งชีใ้ นการดูดเสมหะและอาการแสดง
ทางคลินิกเท่านั้น ซึ่งสอดคล้องกับแนวปฏิบัติการพยาบาล
ส�ำหรับการดูดเสมหะของ Pederson et al. และ Overend et
al.7,10 และการระมัดระวังการดูดเสมหะในผูป้ ว่ ยทีม่ คี วามเสีย่ ง
ทีจ่ ะเกิดอาการไม่พงึ ประสงค์ ซึง่ สอดคล้องกับแนวปฏิบตั กิ าร
พยาบาลส�ำหรับการดูดเสมหะของ AARC6การประเมินเหล่า
นี้ท�ำให้เราทราบถึงข้อควรระวัง และการดูดเสมหะในผู้ป่วย
แต่ละราย จึงสามารถลดการเกิดอาการไม่พึงประสงค์ใน
ผู้ป่วยได้ การประเมินและการดูดเสมหะที่ดี ท�ำให้ผู้ป่วยมี
ความพร้อมในการหย่าเครื่องช่วยหายใจมากขึ้น11
		 1.2 การบันทึกติดตามสัญญาณชีพ ก่อน ระหว่าง
และหลังการดูดเสมหะผูป้ ว่ ยส่วนใหญ่ทมี่ คี วามเสีย่ งของการ
เกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ อาจจ�ำเป็นต้องมีการติดตาม
สัญญาณชีพเพิ่มมากขึ้น เพื่อการประเมินสัญญาณชีพ ใน
กรณีที่ผู้ป่วยมีการฟื้นคืนสัญญาณชีพที่ต�่ำกว่าเกณฑ์ภาย
หลังการดูดเสมหะ ท�ำให้เราทราบถึงความเสีย่ งของการเกิด
อาการไม่พึงประสงค์ที่จะเพิ่มขึ้นในผู้ป่วยแต่ละรายได้ การ
เปลี่ยนแปลงของสัญญาณชีพเหล่านี้ สามารถน�ำไปสู่การ
ตัดสินใจหยุดหรือด�ำเนินการปฏิบัติการดูดเสมหะต่อ และ
ยังเป็นข้อมูลให้แพทย์สามารถวางแผนการรักษาต่อได้
		 1.3 ความลึกในการดูดเสมหะควรวัดความยาว
สายดูดเสมหะและท่อช่วยหายใจ ก่อนใส่สายดูดเสมหะ และ
ควรใส่ไม่เกินปลายสุดของท่อช่วยหายใจ ซึ่งสอดคล้องกับ
แนวปฏิบัติการพยาบาลส�ำหรับการดูดเสมหะของ AARC,
Pederson et al.และ Overend et al.6,7,10 การดูดเสมหะจะ
ท�ำให้ผปู้ ว่ ยมีความเจ็บปวดในผูป้ ว่ ยทีใ่ ส่ทอ่ ช่วยหายใจ12 ซึง่
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การใส่สายดูดเสมหะที่ลึกเกินไปที่บริเวณผนังหลอดลมคอ
จะกระตุ้นประสาทสมองคู่ที่ 10 หรือ vagus nerve เป็น
สาเหตุท�ำให้มีการเปลี่ยนแปลงของสัญญาณชีพ อัตราการ
เต้นของหัวใจเต้นช้า/เร็วหรือหัวใจเต้นผิดจังหวะได้ ดังนั้น
หากผู้ป่วยสามารถไอออกเองได้ ควรใส่สายดูดเสมหะถึง
บริเวณเหนือปลายของท่อช่วยหายใจ จะช่วยลดการเกิด
อาการไม่พึงประสงค์ในผู้ป่วย
		 1.4 การให้ออกซิเจนผ่านเครือ่ งช่วยหายใจก่อนดูด
เสมหะซึ่งแนวปฏิบัติเดิมให้ปฏิบัติเฉพาะในกรณีผู้ป่วยที่
ต้องการออกซิเจนสูง เมื่อมีการสูญเสียออกซิเจนร่างกายจะ
มีผลต่อระดับออกซิเจนส�ำรองใน 2 นาที1ซึง่ สอดคล้องกับงาน
วิจัยของ Jongerden et al.13 การให้ออกซิเจนความเข้มข้น
สูง ในกลุม่ ผูป้ ว่ ยทีไ่ ด้รบั การดูดเสมหะแบบระบบปิดและระบบ
เปิด มีผลให้การเปลี่ยนแปลงของความดันเลือดแดงเฉลี่ย
อัตราการเต้นของหัวใจ และออกซิเจนในเลือดแดงไม่แตกต่าง
กัน ดังนั้น การให้ออกซิเจน 100% ผ่านเครื่องช่วยหายใจทุก
ครั้ ง ก่ อ นการดู ด เสมหะ สามารถป้ อ งกั น การเกิ ด ภาวะ
ออกซิเจนในเลือดแดงต�่ำและการเกิดอาการไม่พึงประสงค์
		 1.5 การไม่หยอดน�ำ้ เกลือนอร์มอลยังไม่มหี ลักฐาน
เชิ ง ประจั ก ษ์ ส นั บ สนุ น ว่ า การหยอดน�้ ำ เกลื อ นอร์ ม อล
สามารถละลายเสมหะที่เป็นก้อนออกมาได้ แต่น�้ำเกลือจะ
ไปกระตุน้ ให้ผปู้ ว่ ยไอเท่านัน้ การหยอดน�ำ้ เกลือนอร์มอล จะ
มีผลกระทบต่อระบบการไหลเวียนโลหิต ออกซิเจน การสูด
ส�ำลัก ท่อหลอดลมอุดกัน้ และเพิม่ ความเสีย่ งต่อการติดเชือ้
จากการใช้เครื่องช่วยหายใจ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ
Zahran and EI-Raziaและ Paratz and Stockton14,15 ใน
กลุ่มที่ได้รับการหยอดน�้ำเกลือนอร์มอล และไม่ได้หยอดน�้ำ
เกลือนอร์มอล พบว่า ในกลุ่มที่ได้หยอดน�้ำเกลือนอร์มอลมี
การเปลี่ยนแปลงของอัตราการเต้นของหัวใจเล็กน้อย
		 1.6 ไม่ท�ำ Hyperinflation (เพิ่มปริมาตรปอด) เป็น
กิจวัตรเพิ่มเติมจากการดูดเสมหะตามมาตรฐานเดิม เพราะ
การเพิ่ ม ปริ ม าตรปอด มี ผ ลให้ ค วามดั น เลื อ ดแดงเฉลี่ ย
เปลี่ ย นแปลง จะเพิ่ ม ความเสี่ ย งต่ อ การเกิ ด ปอดแตกได้
(Barotrauma) Pederson et al.7 ซึง่ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ
Dennis, Jacob, and Budgeon16 ทีศ่ กึ ษาในกลุม่ ผูป้ ว่ ยทีไ่ ด้รบั
การท�ำ Hyperinflation (เพิม่ ปริมาตรปอด) โดยใช้มอื บีบ ambu
และในกลุ่มที่ Hyperinflation (เพิ่มปริมาตรปอด) ผ่านเครื่อง
ช่วยหายใจ พบว่า การท�ำ Hyperinflation (เพิ่มปริมาตรปอด)
ทั้ง 2 วิธี ท�ำให้ผู้ป่วยปริมาตรปอดเพิ่มขึ้นสูงใน 1 นาที และ
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ความต้านทานในทางเดินหายใจลดลงในผูป้ ว่ ยปอดอักเสบ ดัง
นั้น การท�ำ Hyperinflation (เพิ่มปริมาตรปอด) จึงควรได้รับ
การเพิ่มปริมาตรปอดโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางคลินิก
2. อั ต ราการลดลงของระดั บ ความอิ่ ม ตั ว ของ
ออกซิเจนในเลือดแดง ระหว่างกลุ่มเปรียบเทียบและกลุ่ม
ทดลองไม่แตกต่างกัน (p>.05) เนือ่ งจากหน่วยของความอิม่
ตัวของออกซิเจนมีช่วงของการเปลี่ยนแปลงที่แคบกว่า
สัญญาณชีพมาก ดังนั้นมีความเป็นไปได้ที่ท�ำให้อัตราการ
ลดลงของระดับความอิ่มตัวของออกซิเจนของทั้งสองกลุ่ม
ไม่แตกต่างกัน
3. อั ต ราการลดลงของระดั บ ความอิ่ ม ตั ว ของ
ออกซิเจนในเลือด อัตราการเปลีย่ นแปลงของความดันโลหิต
อัตราการเปลีย่ นแปลงของอัตราการเต้นของหัวใจ และอัตรา
การเพิ่มขึ้นของอัตราการหายใจของผู้ป่วย ภายในกลุ่ม
เปรียบเทียบและกลุ่มทดลอง ระหว่างหลังดูดเสมหะทันที 5
นาที และ 15 นาที ไม่แตกต่างกัน (p>.05) อาจเนื่องจาก
จ�ำนวนครั้งของการดูดเสมหะที่ใช้ในการศึกษามีจ�ำนวนไม่
มากพอที่จะสามารถทดสอบให้เห็นความแตกต่างได้
4. การเกิดการบาดเจ็บของเยื่อบุหลอดลมภายหลัง
ดูดเสมหะระหว่างกลุ่มเปรียบเทียบและกลุ่มทดลองไม่แตก
ต่างกัน (p>.05) อาจเนื่องจากการดูดเสมหะตามมาตรฐาน
หอผู้ป่วยมีการปฏิบัติที่ระมัดระวังการบาดเจ็บของเยื่อบุ
หลอดลมด้วยได้แก่ แรงดันที่ใช้ในการดูดเสมหะซึ่งมีขนาด
เท่ากับการดูดเสมหะตามแนวปฏิบัติฯ รวมทั้งพยาบาลมี
ทักษะในการดูดเสมหะทีน่ มุ่ นวล และจ�ำนวนครัง้ ของการดูด
เสมหะที่ใช้ในการศึกษามีจ�ำนวนไม่มากพอที่จะสามารถ
ทดสอบให้เห็นความแตกต่างได้

ข้อเสนอแนะ

1) ควรมีการน�ำแนวปฏิบัติการพยาบาลส�ำหรับการ
ดูดเสมหะผูป้ ว่ ยผูใ้ หญ่ทใี่ ส่ทอ่ ช่วยหายใจในหอผูป้ ว่ ยวิกฤต
ไปใช้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและป้องกันผลลัพธ์ที่ไม่พึง
ประสงค์จากการดูดเสมหะ
2) ควรมีการศึกษาในกลุ่มตัวอย่างที่เฉพาะเจาะจง
มากขึน้ เช่น ผูป้ ว่ ยโรคหลอดเลือดสมอง มีเลือดออกในสมอง
โรคหัวใจและหลอดเลือด และผู้ป่วยที่มีการติดเชื้อที่ปอด
เพราะกลุม่ ตัวอย่างเหล่านี้ มีปจั จัยต่อความดันโลหิต (ความ
ดันเลือดแดงเฉลีย่ ) และอัตราการหายใจ ทีแ่ ตกต่างกัน และ
เพื่อให้ได้แนวปฏิบัติการพยาบาลที่เฉพาะกลุ่มมากขึ้น
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ผศ. ดร. อ�ำภาพร นามวงศ์พรหมนายแพทย์ธวัชชัย วิวัฒน์
วรพันธ์ แพทย์หญิงนภัทร เขียวอ่อน และนางชฏาพร
ตะสูงเนิน ที่ให้การสนับสนุนช่วยเหลือการวิจัยในครั้งนี้
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ตารางที่ 1 ค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานของอัตราการเปลีย่ นแปลงของความดันเลือดแดงเฉลีย่ อัตราการเปลีย่ นแปลง
ของอัตราการเต้นของหัวใจอัตราการเพิ่มขึ้นของอัตราการหายใจและอัตราการลดลงของระดับความอิ่มตัวของ
ออกซิเจนในเลือดแดง (O2 sat)ตามระยะเวลาหลังการดูดเสมหะ ของกลุ่มเปรียบเทียบและกลุ่มทดลอง
อัตราการเปลี่ยนแปลงของค่าตัวแปรต่างๆ หลังดูดเสมหะ (ร้อยละของค่าพื้นฐานของผู้ป่วย)
ความดันเลือดแดงเฉลี่ย
อัตราการเต้นของหัวใจ
อัตราการหายใจ
O2 sat
กลุ่ม
ทันที 5นาที 15 นาที ทันที 5นาที 15 นาที ทันที 5นาที 15 นาที ทันที 5นาที
Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean
(SD) (SD)
(SD) (SD) (SD)
(SD)
(SD)
(SD)
(SD) (SD) (SD)
เปรียบเทียบ 17.18 8.31
6.57 12.70 10.41
8.65
21.78
6.27
9.50 -0.25 -0.17
(n=12)
(19.19) (7.63) (4.95) (8.60) (10.18) (8.48) (27.49) (19.45) (13.21) (0.76) (0.72)
ทดลอง
4.70
2.96
2.48
3.60
3.72
2.77
1.39
0.97
-5.79 0.01 0.38
(n=8)
(7.69) (2.92) (2.56) (2.49) (1.23) (3.08) (9.27) (12.90) (10.67) (0.93) (0.76)

15 นาที
Mean
(SD)
-0.17
(0.58)
0.38
(0.76)

ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบอัตราการเปลี่ยนแปลงของความดันเลือดแดงเฉลี่ยอัตราการเปลี่ยนแปลงของอัตราการเต้นของ
หัวใจ อัตราการเพิม่ ขึน้ ของอัตราการหายใจ และอัตราการลดลงของระดับความอิม่ ตัวของออกซิเจนในเลือดแดงตาม
ระยะเวลาหลังการดูดเสมหะ ระหว่างกลุ่มเปรียบเทียบและกลุ่มทดลอง โดยใช้สถิติ repeated measured ANOVA
อัตราการเปลี่ยนแปลงของตัวแปร
Type III Sum of Squares
df
Mean Square
F
Sig.
ความดันเลือดแดงเฉลี่ย
Intercept
2850.399
1
2850.399
17.568
.001
ระยะเวลาหลังการดูดเสมหะ
451.589
2
397.441
3.175
.085
ระหว่างกลุ่ม
769.061
1
769.061
4.740
.043
ระยะเวลา*กลุ่ม
196.148
2
172.629
1.379
.259
ความคลาดเคลื่อน
2920.241
18
162.248
อัตราการเต้นของหัวใจ
Intercept
2800.678
1
2800.678
23.468
.000
ระยะเวลาหลังการดูดเสมหะ
57.379
2
29.369
1.440
.251
ระหว่างกลุ่ม
750.738
1
750.738
6.291
.022
ระยะเวลา*กลุ่ม
196.148
2
13.745
.674
.513
ความคลาดเคลื่อน
2148.115
18
119.340
อัตราการหายใจ
Intercept
1863.171
1
1863.171
4.033
.060
ระยะเวลาหลังการดูดเสมหะ
1031.789
2
630.870
2.149
.142
ระหว่างกลุ่ม
2686.282
1
2686.282
5.815
.027
ระยะเวลา*กลุ่ม
565.667
2
345.868
1.178
.313
ความคลาดเคลื่อน
8315.842
18
461.991
ระดับความอิม่ ตัวของออกซิเจนในเลือดแดง
Intercept
.055
1
.055
.055
.0817
ระยะเวลาหลังการดูดเสมหะ
.681
2
.475
1.019
.351
ระหว่างกลุ่ม
2.939
1
2.939
2.955
.103
ระยะเวลา*กลุ่ม
.276
2
.193
.413
.599
ความคลาดเคลื่อน
17.903
18
.955
ระยะเวลา*กลุ่ม หมายถึง อิทธิพลร่วมของระยะเวลาหลังการดูดเสมหะ (ทันที, 5 นาที, 15 นาที) และวิธีการดูดเสหะ (กลุ่ม) ที่มีต่ออัตราการเกิด
การเปลี่ยนแปลงของตัวแปรต่างๆ
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