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วัตถุประสงค์ 
เพื่อเป็นแนวปฏิบัติส าหรับบุคลากรทางการพยาบาล  กองการพยาบาล รพ. พระมงกุฏเกล้า ในการดูแลผู้ป่วยใส่

ท่อช่วยหายใจ (Endotracheal tube: ETT) ได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
 

นโยบาย 
 บุคลากรทางการพยาบาลสามารถให้การดูแลผู้ป่วยใส่ ท่อช่วยหายใจได้อย่างถูกต้อง ปลอดภัยและมี
ประสิทธิภาพ เป็นมาตรฐานเดียวกัน 
 

ขอบเขต    
 แนวปฏิบัติส าหรับพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยใส่ท่อช่วยหายใจท่ีมีอายต้ัุงแต่ 18 ปีข้ึนไป 
 

ค าจ ากัดความ 
 ผู้ป่วยใส่ท่อช่วยหายใจ หมายถึง ผู้ป่วยท่ีมีความผิดปกติของระบบหายใจ ท าให้ไม่สามารถท าหน้าท่ีในการ
แลกเปลี่ยนก๊าซระหว่างอากาศและเม็ดเลือดแดง ส่งผลให้มีภาวะออกซิเจนในเลือดต่ า จ าเป็นต้องใส่ท่อช่วยหายใจ ETT 
เพื่อช่วยในการหายใจ 
  

หน้าที่ความรับผดิชอบ 
 พยาบาล : ให้การพยาบาลผู้ป่วยท่ีใส่ท่อช่วยหายใจ ETT  
 ผู้ช่วยพยาบาล/ นายสิบพยาบาล/ พนกังานช่วยการพยาบาล:ให้การพยาบาลผู้ป่วยท่ีใส่ ETT ภายใต้ขอบเขต
หน้าท่ีความรับผิดชอบ และการก ากับดูแลของพยาบาล 
 

ขั้นตอนการปฏิบตั ิ
1. การพยาบาลผู้ป่วยใส่ทอ่ช่วยหายใจ  
      1.1 การเตรียมใส่ท่อช่วยหายใจ  
           1.1.1 ในรายท่ีผู้ป่วยรู้สึกตัว อธิบายให้ผู้ป่วยเข้าใจถึงความจ าเป็นในการใส่ท่อช่วยหายใจ และวิธีปฏิบัติตัวขณะ  
           และหลังใส่ท่อช่วยหายใจ  
 1.1.2 เตรียมอุปกรณ์ (ภาคผนวก ก)  
 1.1.3 เลือก ETT ให้มีขนาดเหมาะสม ทดสอบ cuff ว่ารั่วหรือไม่  
 1.1.4 ตรวจสอบการท างานของ Laryngoscope ก่อนการใช้งานทุกครั้ง ทดสอบการสว่างของหลอดไฟ 
 1.1.5 จัดเรียงอุปกรณ์ต่างๆให้มีความพร้อม หยิบง่าย ใช้งานสะดวก 
 1.1.6 จัดเตียง และเตรียมหมอนรอง เพื่อช่วยในการใส่ท่อช่วยหายใจให้สะดวก 
 1.1.7 เตรียมผ้าผูกยึดข้อมือ กรณีผู้ป่วยกระสับกระสา่ย 
 1.1.8 เตรียมสิ่งแวดล้อมและสถานท่ีให้เหมาะสมกับสภาพผู้ป่วย 
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1.2 ระยะใส่ท่อช่วยหายใจ  
1.2.1 จัดท่าผู้ป่วยให้นอนศีรษะราบ (neutral position)  
1.2.2 Pre-oxygenation ด้วย self-inflating bag O2 100 % นาน 3-5 นาที 
1.2.3 เมื่อแพทย์ใส่ท่อช่วยหายใจแล้ว ใช้syringe ค่อยๆใส่ลมทีละน้อยใน cuff ทาง pilot balloon จนไม่มี 
เสียงลมรั่ว 
1.2.4 ช่วยหายใจโดยใช้ self-inflating bag สังเกตการเคลื่อนไหวของทรวงอก แพทย์ฟังเสียงลมบริเวณปอด 
ท้ังสองข้าง และไม่ได้ยินเสียงลมบริเวณกระเพาะอาหาร  
1.2.5 ตรวจสอบและยืนยันต าแหน่งความลึกของ ETT แสดงสัญลักษณ์บน ETT หรือติดป้ายเพื่อเป็นจุดสังเกต  
จากน้ันติดพลาสเตอร์ให้ตรงต าแหน่งของท่อช่วยหายใจบริเวณมุมปาก และใช้เชือกผูกยึดตรึง ETT และ

 ตรวจสอบประสิทธิภาพการยึดตรึง (ภาคผนวก ข) 
1.2.6 ตัดความยาวของ ETT ใหอ้ยู่เหนือริมฝีปากประมาณ 6 เซนติเมตร 
1.2.7 ต่อ ETT เข้ากับเครื่องช่วยหายใจ ปรับท่ีแขวนสายให้เหมาะสม และ จัดสายไม่ให้ดึงรั้ง หรือพับงอ และ 
ล็อคล้อเครื่องช่วยหายใจ เพื่อป้องกันการเคลื่อนของเครื่องช่วยหายใจ 

1.3 หลังใส่ท่อช่วยหายใจ  
1.3.1 ตรวจสอบต าแหน่งของท่อช่วยหายใจโดยการ Chest X-ray 
1.3.2 บันทึกระดับความรู้สึกตัว สัญญาณชีพ O2 saturation สังเกตอาการและอาการแสดงท่ีผิดปกติ เช่น 
หายใจช้า หายใจหอบเหน่ือย หรือมีเสียงเสมหะ 
1.3.3 วัด cuff pressure ให้อยู่ในช่วงปกติ (25-30 เซนติเมตรน้ า หรือ 20-25 มิลลิเมตรปรอท)  
1.3.4 บันทึกรายละเอียดของสาเหตุ ปัญหาของการใส่ท่อช่วยหายใจในบันทึกการพยาบาล 
1.3.4 ปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติ หน่วยป้องกันและควบคุมโรคติดเช้ือฯ PMK-WIC-5-011 

2. การพยาบาลเพือ่ปอ้งกนัการเลือ่นหลดุของท่อชว่ยหายใจ 
2.1 การจัดสถานท่ีและสิ่งแวดล้อม  

ปรับยา้ยเตียงผู้ป่วยท่ีมีความเสี่ยงต่อการเกิดท่อช่วยหายใจเลื่อนหลุดให้อยู่ใกล้กับการดูแลของเจ้าหน้าท่ี 
2.2 การประเมินความเสี่ยงการเลื่อนหลุดของท่อช่วยหายใจ โดยประเมินระดับความรู้สึกตัวและพฤติกรรมการ 
      เคลื่อนไหว (Motor Activity Assessment Scale, MAAS) ร่วมกับการผูกยึดร่างกาย ดังแสดงในตาราง 
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คะแนน ความหมาย การผูกยึด 
0 ไม่เคลื่อนไหวหรือไม่ตอบสนองต่อสิ่งกระตุ้น -  
1 ลืมตาหรือเลิกค้ิว หันศีรษะ ขยับแขนขาเมื่อได้รับสิ่งกระตุ้นท่ีรุนแรง 

หรือ เมื่อดูดเสมหะหรือกดหน้าอก 
ผูกยึดมือ 2 ข้าง 

2 ลืมตา เลิกค้ิว ส่ายศีรษะ ขยับแขนขาเมื่อถูกสัมผัสเบาๆหรือเรียกช่ือ ผูกยึดมือ 2 ข้าง 
3 รู้สึกตัวดี สงบและให้ความร่วมมือ ผูกยึดมือ 2 ข้าง 
4 รู้สึกตัวท าตามค าสั่งได้ อยู่ไม่น่ิง เอามือจับท่อช่วยหายใจ ดึงท่อช่วย

หายใจ พลาสเตอร์ หรือเชือกผูกท่อช่วยหายใจ ควบคุมตัวไม่ได้ 
ผูกยึดมือและใส่ถุงมือ 2 ข้าง 

5 ท าตามค าสั่งได้ พยายามลุกน่ัง หรือยื่นแขนขาออกนอกเตียงเมื่อ
ขอร้องก็นอนลง แต่ไม่ช้าก็ลุกน่ังและยื่นแขนขาออกนอกเตียงอีก 

ผูกยึดมือและใส่ ถุงมือ  2 ข้าง
ร่วมกับผูกยึดหน้าอก 

6 ไม่ท าตามค าสั่ง ด้ินไปมา พยายามลุกน่ัง ปีนลงจากเตียง พยายามดึง
ท่อช่วยหายใจ สายต่างๆและอุปกรณ์ต่างๆ หรือท าร้ายเจ้าหน้าท่ี 

ผูกยึดมือ และใส่ถุงมือ 2 ข้าง
ร่วมกับผูกยึดหน้าอก 

 
การประเมิน MAAS  เมื่อรบัใหม่ รับย้าย ภายหลังการใส่ท่อช่วยหายใจ และประเมินซ้ าทุก 8 ชม. โดยผู้ป่วยท่ีมี 

MAAS 4-5 คะแนน ให้หาสาเหตุก่อนการผูกยึด ถ้าทราบสาเหตุให้แก้ตามสาเหตุ ถ้าไม่ทราบให้รายงานแพทย์ ส าหรับ
ผู้ป่วยท่ีมี MAAS 6 คะแนน ให้ผูกยึดทันทีและค้นหาสาเหตุ ถ้าทราบสาเหตุให้แก้ตามสาเหตุ ถ้าไม่ทราบให้รายงานแพทย์
พิจารณา  
2.3 การผูกยึดผู้ป่วย (ตามระเบียบปฏิบัติ PMK-PPR-005) 
2.4 การยึดตรึงท่อช่วยหายใจ (ภาคผนวก ข) 

2.4.1 ท าความสะอาดใบหน้า เช็ดซับให้แห้ง กรณีมีหนวดเคราโกนให้เรียบร้อย  
2.4.2 ตรวจสอบความเหนียวของพลาสเตอร์ก่อนการยึดตรึง ETT ทุกครั้ง 
2.4.3 ยึดตรึง ETTด้วยพลาสเตอร์และเชือกผักกะเฉด และตรวจสอบการยึดตรึงไม่ใหแ้น่นหรือหลวมเกินไป 
2.4.4 เปลี่ยนพลาสเตอร์และเชือกผักกะเฉดทุกวัน โดยเจ้าหน้าท่ี 2 คน 
2.4.5 ถ้าพบพลาสเตอร์และเชือกผักกะเฉดเปียกแฉะ หรือมีคราบสกปรก ให้ท าการยึดตรึงใหม่ 
2.4.6 บันทึกขนาดและความลึกที่มุมปาก แสดงสัญลักษณ์บน ETT หรือติดป้าย หากมีการเปลี่ยนแปลงให้แก้ไขใน 
แบบบันทึกทุกครั้ง 
2.4.7 ตรวจสอบระดับความลึกของ ETT โดยดูได้จากต าแหน่งในการติดพลาสเตอร์และเชือกผักกะเฉด 
2.4.8 ตรวจสอบผิวหนังบริเวณท่ีติดพลาสเตอร์และเชือกผักกะเฉด หากพบรอยถลอกหรือแผล ควรเปลี่ยนสลับข้าง 
2.4.9 วัด cuff pressure และบันทึกใน Flow Sheet / Critical Care Record ทุก 8 ช่ัวโมง  

2.5 การจัดท่านอนผู้ป่วยใส่ท่อช่วยหายใจและการดูดเสมหะ (ตามระเบียบปฏิบัติ PMK-WIC-5-011) 
2.6 การดูแลผู้ป่วยใส่ท่อช่วยหายใจขณะเคลื่อนย้าย (ตามระเบียบปฏิบัติ PMK-WND-028) 
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2.7 การดูแลสภาพจิตใจ :  
2.7.1 ค้นหาสาเหตุ แก้ไข และรายงานแพทย์ รวมท้ังส่งต่อข้อมูลให้เวรต่อไปทราบ 
2.7.2 พูดคุย ซักถามความรู้สึก ความต้องการและให้ก าลังใจผู้ป่วย 
2.7.3 ประเมินสภาพผู้ป่วย ใช้วิธีการสื่อสารท่ีเข้าใจกันระหว่างพยาบาล ผู้ป่วย และญาติ เช่น กระดานให้ผู้ป่วย 
เขียน ภาพพลิก โดยให้ผู้ป่วยช้ีบอกความต้องการ/ การปฏิเสธ โดยให้ผู้ป่วยพยักหน้าหรือส่ายหน้า 
2.7.4 สังเกตพฤติกรรมของผู้ป่วยอย่างใกล้ชิด เช่น กวักมือเรียก พยักหน้าเรียก มองพยาบาล ต้องประเมิน 
ผู้ป่วยพร้อมซักถามปัญหาและความต้องการ 
2.7.5 ให้ผู้ป่วยรับรู้เกี่ยวกับกิจกรรม และสภาพแวดล้อม เช่น เวลา สถานท่ี บุคคลท่ีให้การดูแล  

3. แนวทางปฏิบัติการพยาบาลในการหย่าเครื่องช่วยหายใจ (ภาคผนวก ค) 
ประเมินความพร้อมของผู้ปว่ยในการหย่าเครื่องช่วยหายใจหลังใส่ ETT แล้ว 24 ชม. และหย่าเครื่องช่วยหายใจ

เมื่อผู้ป่วยพร้อม  
4. แนวทางการบันทึกรายงานอุบัติการณ์ท่อช่วยหายใจเลื่อนหลุด (ภาคผนวก ง)  
 บันทึกอุบัติการณ์ท่อช่วยหายใจเลื่อนหลุดในระบบสารสนเทศ ทุกระดับความรุนแรง พร้อมวิเคราะห์ปัจจัย
ส่งเสริม และสาเหตุของอุบัติการณ์ท่อช่วยหายใจเลื่อนหลุด  

เครื่องชี้วัดคุณภาพ  
1. อัตราการเลื่อนหลุดของท่อช่วยหายใจ เป้าหมาย < 3 ครั้ง /1,000 วันใส่ท่อช่วยหายใจ 
2. อัตราการการติดเช้ือปอดอักเสบจากการใช้เครื่องช่วยหายใจ (ในหอผู้ป่วยสามัญ เป้าหมาย < 2.2 /1,000 

วันใส่ท่อช่วยหายใจและในหอผู้ป่วยวิกฤต < 3.17 /1,000 วันใส่ท่อช่วยหายใจ) 
3. อัตราการปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติในการดูแลผู้ป่วยใส่ท่อช่วยหายใจ เป้าหมาย ≥ ร้อยละ 80  
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โรงพยาบาลสุราษฏร์ธานี. วารสารวิชาการแพทย์ เขต11 2014; 28 (4): 829 – 38. 
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สาขาบริหารการพยาบาล มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช; 2552. 

 

ประกาศ ณ วันท่ี     27    ตุลาคม  พ.ศ. 2560 

พ.อ.หญิง     
                                               (ศิริวรรณ มั่นศุข) 

ผู้อ านวยการกองการพยาบาล รพ.รร.6 
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(ภาคผนวก ก) อุปกรณ์ที่ใช้ในการใส่ทอ่ช่วยหายใจ 
 
เตรียมอุปกรณ์ท่ีจ าเป็นส าหรับการใส่ท่อช่วยหายใจ เช่น 

1.  Laryngoscope พร้อม Blade และถ่าน 
2.  Endotracheal tube ขนาดต่าง ๆ 
3.  Stylet Guide Wire  
4.  Mcgrill Forceps (กรณีใส่ท่อช่วยหายใจทางจมูก) 
5. Self-inflating bag พร้อม Face mask ต่อ O2 สายตรง 
6. Gel Lubricant  
7. Syringe 10 ml ส าหรับ Inflate cuff 
8. Oral Airway ขนาดต่าง ๆ 
9. อุปกรณ์การดูดเสมหะ 
10. Sterile Glove  
11. พลาสเตอรแ์ละเชือกผักกระเฉด 
12. กรรไกร 
13. ชามรูปไต 
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                         (ภาคผนวก ข) แนวทางปฏิบัติในการยดึตรึงทอ่ช่วยหายใจ 
ประกอบด้วย  1) วิธียึดตรึง ETT แบบ Four-point technique  
  2) วิธียึดตรึง ETT ด้วยเชือกผักกระเฉด  
การยึดตรึงท่อช่วยหายใจแบบ Four-point technique มีข้ันตอนดังน้ี 
 1. ตัดพลาสเตอรข์นาด ½ x 6 น้ิว จ านวน 2 ช้ิน  
 2. น าพลาสเตอร์ท่ีตัดไว้มาติดไว้ท่ีมุมปากบนด้านท่ีไม่มี ETT ถ้า ETT อยู่มุมปากขวา ให้ติดแนบเหนือริมฝีปาก
ด้านซ้าย จนมาถึงมุมปากขวาพันพลาสเตอร์รอบ ETT 2 รอบแบบทวนเข็มนาฬิกา ส่วนท่ีเหลือพันติดแนบบริเวณแก้ม ถ้า 
ETT อยู่มุมปากซ้าย ให้ติดแนบเหนือริมฝีปากขวาจนมาถึงมุมปากซ้าย พันพลาสเตอร์รอบ ETT 2 รอบแบบตามนาฬิกา 
ส่วนท่ีเหลือพันติดแนบบริเวณแก้ม 
 3. น าพลาสเตอร์อีกช้ินมาติดไว้ท่ีมุมปากล่างด้านท่ีไม่มี ETT ถ้า ETT อยู่มุมปากขวา ให้ติดแนบใต้ริมฝีปากซ้าย
จนมาถึงมุมปากขวา โดยพันรอบ ETT 2 รอบ แบบตามเข็มนาฬิกา ส่วนท่ีเหลือจากการพันติดแนบบริเวณแก้ม ถ้า  ETT 
อยู่มุมซ้าย ให้ติดแนบใต้ริมฝีปากขวามาถึงมุมปากซ้าย โดยพันรอบ ETT 2 รอบ แบบทวนเข็มนาฬิกา  
วิธียึดตรึงด้วยเชือกผักกะเฉด  
ประกอบด้วย  1) การท าเชือกผักกะเฉด  
  2) การยึดตรึงด้วยเชือกผักกะเฉด  
การท าเชือกผักกะเฉด มีข้ันตอนดังน้ี  

1. เตรียม roll gauze ขนาด 4 น้ิว ยาว≈ 50 น้ิว และ webril ขนาด 4 น้ิว ยาว 6 น้ิว  
2. น า roll gauze มาพับครึ่งตามแนวขวางพับทบกัน 3 ครั้งจนได้ความกว้าง 0.7 น้ิว (ดังแสดง ภาพ ก) 
3. น า webril พันรอบ roll gauze ท่ีพับไว้ โดยพัน webril รอบ roll gauze จ านวน 2 ช้ิน (ดังแสดง ภาพ ข) 
4. พับม้วนเก็บให้เรียบร้อย ได้เชือกผักกะเฉดพร้อมใช้ (ดังแสดง ภาพ ค) 

                                                   
                   ภาพ ก          ภาพ ข   ภาพ ค 
การยึดตรึงด้วยเชือกผักกะเฉดมีข้ันตอนดังน้ี  
 1. น าเชือกผักกะเฉดมาผูกกับ ETT โดยวัดความยาวตามแนวศีรษะในระยะท่ีผูกประมาณ 1/3 และ 2/3 น า
เชือกสองด้านผูกเข้าด้วยกัน (ได้เชือกมีแนวยาวไม่เท่ากัน)  
 2. หาก ETT อยู่ท่ีมุมปากด้านขวา เหลือเชือกด้านขวาให้ยาวกว่าด้านซ้าย ใช้เชือกพันรอบศีรษะผูกเชือกท่ีเหลือ
เข้าด้วยกันให้แนบแก้มด้านซ้าย ตัดเชือกท่ีเหลือให้ยาวประมาณ 1 น้ิว เช่นเดียวกัน หาก ETT อยู่ท่ีมุมปากด้านซ้าย 
เหลือเชือกด้านซ้ายให้ยาวกว่าด้านขวา ใช้เชือกพันรอบศีรษะ ผูกเชือกท่ีเหลือเข้าด้วยกันให้แนบแก้มด้านขวา ตัดเชือกท่ี
เหลือให้ยาวประมาณ 1 น้ิว 
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                           (ภาคผนวก ค) แนวทางปฏบิัตกิารพยาบาลในการหย่าเครื่องช่วยหายใจ 

WEANING PROTOCOL 
Inclusion criteria: ผู้ป่วยทุกคนที่ใส่ ET tube with ventilator > 24 ชม. ท่ี Clinical stable 
Exclusion criteria: - brain death, palliative care, DNR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Spontaneous Breathing Trial 

ขณะหย่าเครื่องช่วยหายใจ 
1. ระดับความรู้สึกตัวคงเดิม ไม่ซึมลง        
2. ไม่มีความวิตกกังวลและไม่มีกระสับกระส่าย 
3. ไม่มีหายใจล าบาก หรือเหน่ือยมากขึ้น        
4. ไม่ใช้กล้ามเน้ือช่วยหายใจ ไม่ม ีabdominal paradox        
5. ไม่มีปลายมือปลายเทาเย็นหรือเหงื่อออกมาก        
6. การหายใจ 10 < RR < 35 bpm        
7. Sat O2 ≥ 95%          
8. Pulse 50-120 /min or change < 20%        
9. 90 < SBP < 180 mmHg or change < 20% 

ประเมินความพร้อมในการหย่าเครื่องช่วยหายใจ 

1.อาการของโรคท่ีท าให้ต้องใสเ่คร่ืองช่วยหายใจดีขึน้ 2. ไม่มีอาการเหน่ือยหอบ                                           
3. Conscious: ปลุกต่ืนง่าย GCS > 8 (7T)               4. RR < 35 bpm                                                       
5. PR 50 – 120 bpm                                       6. 90 < SBP < 180 mmHg)                                 
7. FiO2 ≤ 0.4                                                           8. PEEP ≤ 5 cmH2O 
9. Sat O2 ≥ 90%                                            10. No muscle relaxant   

11. No vasopressor หรือใช้ใ้นระดับต่ า                  12. K 3.5- 4.5 mmol/l  
13. Hb ≥ 8 g/dl (ผลล่าสดุ)  
 

ประเมินก่อนถอดท่อช่วยหายใจ 
1. สามารถไอได้ดีหลังดูดเสมหะ   
2. ต้องการดูดเสมหะไม่เกิน 2 ครั้ง ใน 2 ชั่วโมง  
3. Cuff leak test ผ่าน 

No 

Off ETT 

yes 

yes No 

Ventilator  

 

Face mask c bag 
หรือ NPPV 
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(ภาคผนวก ง) แนวทางการบนัทึกการรายงานอบุตักิารณ์ท่อช่วยหายใจเลื่อนหลดุ 

การแบ่งระดับความรุนแรงของอุบัติการณ์ท่อช่วยหายใจเลื่อนหลุดทางคลินิก ดังน้ี 
A พบเหตุการณ์ที่อาจก่อให้เกิดท่อช่วยหายใจเลื่อนหลุด เช่น การผูกยึดไม่ได้มาตรฐาน พลาสเตอร์เปียกแฉะ สาย 

ETT ดึงรั้ง 
B เกิดเหตุการณ์ที่ท าให้ท่อช่วยหายใจก าลังจะเลื่อนออกจากต าแหน่งท่ีท าสัญลักษณ์ หรือผู้ป่วยก าลังดึง ETT แต่ 

ช่วยเหลือได้ทันท่วงที ท าให้ท่อช่วยหายใจไม่หลุด เช่น ผ้าหรืออุปกรณ์ผูกยึดหลุด พลาสเตอร์หรือเชือกผูกท่อ
หลุด 

C เกิดเหตุการณ์ท่ีท่อช่วยหายใจเลื่อนออกจากต าแหน่งท่ีท าสัญลักษณ์ แต่ไม่ส่งผลอันตรายต่อผู้ป่วย  เช่น ETT
เลื่อน แต่สามารถปรับจนได้ระดับความลึกเท่าเดิมได้ และฟังเสียงหายใจบริเวณปอดท้ังสองข้างเท่ากัน 

D มีเหตุการณ์ที่ท่อฯหลุด/เลื่อนออกจากต าแหน่งท่ีท าสัญลักษณ์ อาจส่งผลให้เกิดอันตราย จนต้องสังเกตอาการ 
ผิดปกติ เช่น ETT หลุดจาก vocal cord แต่ประเมินว่าผู้ป่วยสามารถหายใจด้วย O2 support 

E เกิดเหตุการณ์ที่ท่อช่วยหายใจหลุด/เลื่อนออกจากต าแหน่งท่ีท าสัญลักษณ์ ส่งผลให้เกิดอันตรายช่ัวคราว และ 
ต้องมีการบ าบัดรักษา เช่น ETT หลุดจาก vocal cord จนต้องมีการใส่ท่อช่วยหายใจใหม่ 

F เกิดเหตุการณ์ที่ท่อช่วยหายใจหลุด/เลื่อนออกจากต าแหน่งท่ีท าสัญลักษณ์ ส่งผลให้เกิดอันตรายช่ัวคราว และ 
ต้องนอนบ าบัดรักษาในรพ. นานข้ึน เช่น ETT หลุดจาก vocal cord จนต้องมีการใส่ท่อช่วยหายใจใหม่ และ 
เกิดการส าลัก 

G เกิดเหตุการณ์ที่ท่อช่วยหายใจหลุด/เลื่อนออกจากต าแหน่งท่ีท าสัญลักษณ์ ท าให้ร่างกายขาดอ๊อกซิเจน ส่งผลให้ 
เกิดความผิดปกติต่อผู้ป่วยมากตามมาจนถึงข้ันพิการทางร่างกาย เช่น ETT หลุดจาก vocal cord จนต้องมีการ 
ใส่ท่อช่วยหายใจใหม่ และเกิดภาวะ Brain anoxia 

H เกิดเหตุการณ์ท่ีท่อช่วยหายใจหลุด/เลื่อนออกจากต าแหน่งท่ีท าสัญลักษณ์ จนเกิดความผิดปกติต่อระบบ
ทางเดินหายใจ ท าให้ต้องท าการช่วยชีวิต เช่น ETT หลุดจาก vocal cord จนต้องมีการใส่ท่อช่วยหายใจใหม่
และ CPR 

I เกิดเหตุการณ์ท่ีท่อช่วยหายใจหลุด/เลื่อนออกจากต าแหน่งท่ีท าสัญลักษณ์ จนเกิดความผิดปกติต่อระบบ
ทางเดินหายใจมาก ท าให้ผู้ป่วยหยุดหายใจและเสียชีวิต 

หากพบอุบัติการณ์ท่อช่วยหายใจเลื่อนหลุดให้วิเคราะห์สาเหตุ และปัจจัยส่งเสริมของอุบัติการณ์ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
1. สาเหตุจากผู้ป่วย เช่น สบัสน กระสับกระส่าย น้ าลายมาก เจ็บปวด ไอ/จาม/ขย้อน ดึง หน้ามัน/หนวดเครา

หรืออื่นๆระบ ุ 
2. สาเหตุจากเจ้าหน้าท่ี เช่น  การไม่ปฏิบัติตามแนวปฏิบัติ  การเฝ้าระวังไม่ต่อเน่ือง/ ไม่ครอบคลุม  หรืออื่นๆ

ระบ ุ
3. จากอุปกรณ์/สิ่งแวดล้อม เช่น เครื่องมือพลาดไปโดนมือ อุปกรณ์ของท่อช่วยหายใจช ารุด พลาสเตอร์

เสื่อมสภาพ แสงสว่างไม่เพียงพอ การจัดสิ่งแวดล้อมไม่เหมาะสม หรืออื่นๆระบุ 


