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พยาบาลช่วยหัวหน้าหอผู้ป่วยไอซียศัูลยกรรมทรวงอก

หัวใจและหลอดเลอืด

การดูแลผู้ป่วยใส่ท่อช่วยหายใจ



ผู้ป่วยทีใ่ส่ท่อช่วยหายใจและเคร่ืองช่วยหายใจ

✓ Chronic Respiratory 
failure

✓ Postoperative patient
✓ Chronic obstructive 

pulmonary disease
✓ ไอขบัเสมหะออกเองไม่ได ้

✓ ไม่สุขสบายเจบ็ปวด เน้ือเยือ่ไดรั้บ
บาดเจบ็จากท่อช่วยหายใจเสียดสี
(Divatia & Bhowmick, 2005)

✓ ไม่สามารถส่ือสารบอกความ
ตอ้งการตวัเองได ้ (Happ, 2000)

✓ วิตกกงัวล หงุดหงิด กระวน
กระวาย นอนพกัไม่ได ้  

(สิริรัตน์ เหมือนขวญั 2550)



กายวภิาคของทางเดนิหายใจทีเ่กีย่วข้องกบัการใส่ท่อช่วยหายใจ





Complication จากการใช้เคร่ืองช่วยหายใจ
Prolong intubation : VAP
Acute lung injury 
ถุงลมปอดแตก (Alveolar rupture / barotrauma)

Unplanned Extubation (UE)
อุบัติการณ์การท่อเล่ือนหลุด /
การถอดท่อช่วยหายใจออกโดยไม่ได้วางแผน

ความเส่ียง/เหตุการณ์ทีไ่ม่พงึประสงค์อาจเกดิขึน้กบัผู้ป่วยทีใ่ส่ท่อช่วยหายใจ



- ผู้ป่วยดึงออกเอง (Self Extubation)
- จากอุบัติเหตุ Accidental Extubation (การดูดเสมหะ การพลกิตัว การเคล่ือนย้ายผู้ป่วย)

การถอดท่อช่วยหายใจออกโดยไม่ได้วางแผน



• อตัราการเกิด UE  0.3 – 4.2 คร้ังต่อ 1000 วนัใส่ท่อช่วยหายใจ Self Extubation พบมากท่ีสุด 68 – 95 % 

• ระยะเวลาการใส่ท่อช่วยหายใจท่ียาวนานมีผลต่ออตัราการเกิด UE 

• คุณภาพการดูแลใหก้ารพยาบาลระยะใส่ท่อช่วยหายใจและกระบวนการหยา่เคร่ืองช่วยหายใจ
สามารถลดอุบติัการณ์การเกิดท่อช่วยหายใจเล่ือนหลุด

ผลกระทบจาก Unplanned Extubation (UE)
(Penuelas et al.,2011) 

• Laryngeal edema
• Aspiration increase pneumonia
• Need for re-intubation

(Panagiotis et al.,2012)

อุบัตกิารณ์การเกดิ Unplanned Extubation (UE)



ปัจจัยเส่ียงต่อการเกดิท่อช่วยหายใจเล่ือนหลุดโดยไม่ได้วางแผน

• Patient-associated risk factors
• Nurse-associated risk factors
• Physical restraints 
• Sedation and weaning
• Tube fixation and intubation route

(Panagiotis et al.,2012)



• Agitation
• Inadequate sedation
• Pain and discomfort
• Stress and anxiety

Patient-associated risk factors Nurse - associated risk factors 

✓ Inexperienced personnel
(การดูดเสมหะ การพลกิตัว การเคล่ือนย้ายผู้ป่วย)
✓ ภาระงานยุ่ง ไม่ได้เฝ้าคนไข้ข้างเตียง
✓ บริหารยาไม่ถูกต้อง
✓ ไม่มีแนวปฏิบัติ/weaning protocol



กจิกรรมการพยาบาลที่ส่งเสริม UE

• Bed bath
• Turn position
• Transfers
• การท าหัตถการ



เป้าหมายทางการพยาบาล
ผู้ป่วยปลอดภัย ไม่เกดิภาวะแทรกซ้อน
มีการฟ้ืนตวัของระบบทางเดินหายใจ
ผูป่้วยสามารถถอดท่อช่วยหายใจได ้ไม่ตอ้งใส่ท่อ้ ้า
การแลกเปล่ียน gas ปกติ 
บริหารและจดัการความเส่ียงต่อการเกิด Unplanned 
Extubation
ปฏิบติัตามแนวปฏิบติัในการดูแลผูป่้วยใส่ท่อช่วย
หายใจ 

บทบาทพยาบาลดูแลผู้ป่วยทีใ่ส่ท่อช่วยหายใจ



การประเมินความเส่ียงการเล่ือนหลุดของท่อช่วยหายใจ 

เคร่ืองมือ MAAS (Motor Activity Assessment Scale)
ประเมินระดับความรู้สึกตัวและพฤติกรรมการเคล่ือนไหว 
ร่วมกบัการผูกยดึร่างกาย

✓ ประเมินเม่ือรับใหม่ รับย้าย ภายหลงัใส่ท่อช่วยหายใจ /ประเมิน
ซ ้าทุก 8 ช่ัวโมง 

✓ บันทกึลงในใบ  monitoring record (ward) /ใบ Critical care 
record (ICU)



MAAS score (Motor Activity Assessment Scale)
คะแนน ความหมาย การผูกยดึ

0 ไม่เคล่ือนไหว หรือไม่ตอบสนองต่อส่ิงกระตุ้น -

1 ลืมตาหรือเลกิคิว้ หันศีรษะ ขยบัแขนขวาเม่ือได้รับส่ิงกระตุ้นทีรุ่นแรง หรือ เม่ือดูดเสมหะ
หรือกดหน้าอก

ผูกยดึมือทั้ง 2 ข้าง

2 ลืมตา เลกิคิว้ ส่ายศีรษะ ขยบัแขนเม่ือถูกสัมผสัเบาๆ หรือเรียกช่ือ ผูกยดึมือทั้ง 2 ข้าง

3 รู้สึกตัวด ีสงบ และให้ความร่วมมือ ผูกยดึมือทั้ง 2 ข้าง

4 รู้สึกตัวท าตามส่ังได้ อยู่ไม่น่ิง เอามือจับท่อช่วยหายใจ ดงึท่อช่วยหายใจ พลาสเตอร์ หรือ
เชือกผูกท่อช่วยหายใจ ควบคุมตัวไม่ได้

ผูกยดึใส่ถุงมือทั้ง 2 ข้าง

5 ท าตามส่ังได้ พยายามลุกน่ัง หรือย่ืนแขนขาออกนอกเตียงเม่ือขอร้องกน็อนลง แต่ไม่ช้ากลุ็ก
น่ังและยืนแขนขาออกนอกเตียงอกี

ผูกยึดใส่ถุงมือทั้ง 2 ข้าง ผูกยึด
หน้าอก

6 ไม่ท าตามส่ัง ดิน้ไปมา พยายามลุกน่ัง ปีนลงจากเตียง พยายามดงึท่อช่วยหายใจ สายต่าง ๆ 
และอุปกรณ์ต่างๆ หรือ ท าร้ายเจ้าหน้าที ่

ผูกยึดใส่ถุงมือทั้ง 2 ข้างผูกยึด
หน้าอก







กรณีศึกษา

ผูป่้วยหลงัผา่ตดั Open repair AAA day 1 หายใจ on ETT c ventilator 
เวลา 04.50 น. พยาบาลหวัหนา้เวรไดย้นิเสียงเคร่ืองช่วยหายใจ alarm เขา้ไปดูพบ ET – Tube เล่ือนหลุด
ออกจากต าแหน่ง(ไม่ไดผ้กูเชือกผกักระเฉดท่ี ET-tube)    เคร่ืองช่วยหายใจ Low TV O 2 sat 95 % 
ผูป่้วยรู้สึกตวั ไม่ท าตามบอก ด้ินไปมา สีหนา้เจบ็ปวด ไอขยอ้นท่อ จึงไดท้  าการ extubatation และ 
notify แพทยเ์วรรับทราบ (เคสผูป่้วยรายน้ีไดรั้บการ re-intubation ) 



กรณีศึกษา

• เวรบ่าย เวลา 19.00 น. ผูป่้วยเคส Craniotomy for tumor removal GCS E1M1VT หายใจ on 
ETT c ventilator พยาบาลเจา้ของเคสไดย้นิเสียงออกจากปากผูป่้วยและลมออกปากเลก็นอ้ย ฟัง 
lung 2 ขา้งเสียงเท่ากนั TV inspiration 500 ml expiration 450 – 500 ml O 2 sat 100 % Observe 
การหายใจต่อ (ไม่ไดว้ดัและลงบนัทึก cuff pressure)

• เวลา 21.00 น. ผูป่้วยมีลมออกปากมากข้ึน จึงรายงานแพทยรั์บทราบ มา visit case 
ดูผล film CxR พบว่าท่อช่วยหายใจไม่อยูใ่นต าแหน่ง (เคสน้ีตอ้ง consult แพทย ์anesth ใส่ tube 
ใหม่ )



กรณีศึกษา

• ผูป่้วยมีปัญหาเร่ือง HAP film CxR มี Lobar pneumonia with Bilateral lung effusion เวรเชา้
วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563  ผูป่้วยมีแผนการรักษาให้ทดลองหย่าเคร่ืองช่วยหายใจเป็น mode 
SIMV (เคสน้ียงัไม่พิจารณาถอดท่อช่วยหายใจเน่ืองจาก film ปอดยงัไม่ improve และตอ้ง
ปรึกษาแพทยอ์ายรุกรรมร่วมประเมินหยา่และถอดท่อช่วยหายใจ) 

• เวลา 08.30 น. พยาบาลเจา้ของเคส Try wean ตามแผนการรักษา ขณะนั้นผูป่้วยมี agitation ด้ิน
ไปมา พยายามลุกนัง่จากเตียง ส่ือสารพอเขา้ใจแต่ไม่ใหค้วามร่วมมือ ผกูมือและใส่ถุงมือ 2 ขา้ง
ไว ้(ลงบนัทึก MAAS score ท่ี 3 คะแนน) 

• ต่อมาเวลา 11.00 น. พยาบาลหัวหนา้เวรไดย้นิเสียงเคร่ืองช่วยหายใจ alarm บ่อยจึงเขา้ไปเยี่ยม
เคส พบวา่ ท่อช่วยหายใจเล่ือนหลุดอยูใ่นมือผูป่้วย ผา้ผกูยดึและถุงมือหลุดออก เคสผูป่้วยรายน้ี
ไดรั้บการ re-intubation ใน 48 ชัว่โมง 



Pitfall
• ขาดการประเมินความเส่ียงการเล่ือนหลุดของท่อช่วยหายใจ / ขาดการประเมินอยา่งต่อเน่ือง
• ขาดการประเมิน MASS และ ปฏิบติัตาม MASS
• ขาดการประเมิน Cuff pressure 
• ผกูยดึท่อช่วยหายใจไม่มีประสิทธิภาพ
• การผกูมดัไม่มีประสิทธิภาพ
• ผูป่้วยสับสน / กระสบักระส่าย
• ขาดการประเมินและปฏิบติัตาม Weaning protocol
• สมรรถนะพยาบาล Competency นอ้ย
• เกิดในช่วงเวรบ่าย ดึก 



การบริหารและจัดการปัจจัยเส่ียงต่อการเกดิท่อช่วยหายใจเล่ือนหลุด
อุปกรณ์ : Tube fixation / เคร่ืองช่วยหายใจ การยดึตรึงท่อช่วยหายใจให้มปีระสิทธิภาพ

- การยึดตรึงท่อช่วยหายใจแบบ Four-point technique
ร่วมกบัการยดึตรึงด้วยเชือกผกักะเฉด



ประเมินเร่ือง endotracheal tube และ cuff pressure 

✓ ต้อง mark ต าแหน่ง taped tube
✓ วดั cuff pressure ทุก 8 ช่ัวโมง
✓ pressure ใน cuff ต้องไม่เกนิ 20-30 cmH2O (20-25 mmHg) 







Physical restraints 
Effectiveness of bilateral wrist restraint 
keep pt. hand at least 20 cm. away from ETT

(Panagiotis et al.,2012)

≥ 20 CM



ดูแลให้การพยาบาลตามหลกั VAP bundle care

1. ยกศรีษะสูง 30 -45 องศา หากไม่มีข้อห้าม
2. ใช้ Weaning protocol
3. ล้างมือก่อนหลงัจับต้องผู้ป่วย/อุปกรณ์เคร่ืองช่วยหายใจ
4. ดูแลสุขภาพอนามัยช่องปากอย่างน้อยวนัละ 2 คร้ัง
5. ดูดเสมหะ 2 คนโดยใช้หลกั Aseptic techniqe



แนะน าตัวและสร้างสัมพนัธภาพ
ประเมินความพร้อมในการส่ือสารและการรับรู้ของผู้ป่วย
ให้ค าแนะส าคญั วตัถุประสงค์ของการใส่ท่อช่วยหายใจ

ระยะเวลาทีใ่ส่
กจิกรรมการพยาบาลขณะใส่ท่อช่วยหายใจ

การส่ือสารที่มีประสิทธิภาพ

- ควรประเมินว่าผู้ป่วยมีปัญหาสายตาหรือการได้ยนิหรือไม่

- เลือกใช้วธีิการส่ือสารที่เหมาะสม

สอนให้ข้อมูล /สอนการปฏิบัติตนขณะใส่ท่อช่วยหายใจ



• Pre-operative teaching  เนน้ย  ้าเร่ือง การปฏิบติัตนขณะใส่ท่อช่วยหายใจ ผลกระทบจาก
การถอดท่อช่วยหายใจออกโดยไม่ไดว้างแผน



พฒันาระบบเคร่ืองมือเฝ้าระวงั UE ทางคลนิิก



ระบบ Concurrent Trigger tool : เน้นระบบการส่งต่อเวร ในเคสทีม่โีอกาสเส่ียงต่อ UE



ปฏิบัตติามแนวปฏิบัตกิารดูแลผู้ป่วยใส่ท่อช่วยหายใจและ แนวทางการหย่าเคร่ืองช่วยหายใจ 



การประกนัคุณภาพการดูแลผู้ป่วยใส่ท่อช่วยหายใจให้ปลอดภัย
จากภาวะแทรกซ้อน

✓ ปฏิบติัตามแบบประเมินคุณภาพ การดูแลผูป่้วยใส่ท่อช่วยหายใจ
✓ สามารถประเมินความพร้อมของผูป่้วยเพื่อเตรียมเอาท่อช่วยหายใจออกเม่ือใส่ท่อหลอดลมคอครบ 

24 ชัว่โมง



ตวัช้ีวดัคุณภาพการพยาบาลผู้ป่วยใส่ท่อช่วยหายใจ

1. อุบัติการณ์การเล่ือนหลุดของท่อช่วยหายใจ 
< 3 คร้ัง ต่อ 1,000 vent. Day

2. อตัราการปฏิบัติตามแนวปฏิบัตกิารดูแลผู้ป่วยใส่
ท่อช่วยหายใจ  ≥ 80 %

3. อตัราการเกดิ VAP  เป้าหมายใน 

หอผู้ป่วยสามัญ < 2.2 /1,000 vent. Day

หอผู้ป่วยวกิฤต < 3.17 /1,000 vent. Day



แบบประเมนิคุณภาพ: การดูแลผู้ป่วยใส่ท่อช่วยหายใจ

1. ภายหลงัใส่ ETT ยดึตรึงด้วยพลาสเตอร์/เชือกผูกETT และตรวจสอบการผูกยดึ ไม่ให้
แน่นตึงหรือหลวมเกนิไป

2. เปลีย่นพลาสเตอร์/เชือกที่ยึดตรึง ETT ทุกวนั โดยเจ้าหน้าที่ 2 คน หากพบพลาสเตอร์/
เชือกทีย่ดึตรึง ETT เปียกแฉะ/มีคราบสกปรกหรือไม่มีประสิทธิภาพ ให้ท าการเปลีย่น
ใหม่

3. บันทกึขนาดและความลกึ ETT ทีมุ่มปากผู้ป่วย แสดงสัญลกัษณ์บน ETT หรือติดป้าย
หากมีการเปลีย่นแปลงให้แก้ไข และบันทึกใน Kardex ทุกคร้ัง



แบบประเมนิคุณภาพ: การดูแลผู้ป่วยใส่ท่อช่วยหายใจ

4. ประเมิน MAAS เม่ือรับใหม่/รับย้าย ภายหลงัการใส่ ETT และประเมินซ ้าทุก 8 ชม. บันทึกลง
ใน Monitoring record / Critical care record 

5. ถ้า MAAS ≥ 4 รายงานแพทย์ เพ่ือส่ังการรักษาให้ท าการผูกยดึ
6. ผูกยดึร่างกายผู้ป่วยอย่างเหมาะสม (ตามคะแนน MAAS) และใช้อุปกรณ์ทีมี่ประสิทธิภาพ
7. ตรวจสอบ Cuff pressure ทุก 8 ชม. และบันทกึใน Monitoring record/ Critical care record  

(ค่าปกติ 20 – 25 mmHg)



แบบประเมนิคุณภาพ: การดูแลผู้ป่วยใส่ท่อช่วยหายใจ (ต่อ)

8. ป้องกนัการดึงร้ัง ETT จากการเปลีย่นท่านอน โดยจับยดึสายเคร่ืองช่วยหายใจ
9. จัดท่านอนศีรษะสูง 30 องศา
10. Oral care ด้วยการแปรงฟันวนัละ 2 คร้ัง และ/หรือ ท าความสะอาดช่องปากอย่างน้อยทุก
2 ชม.
11. มีการใช้ Weaning Protocol เป็นแนวทางปฏิบัติการพยาบาลในการหย่าเคร่ืองช่วยหายใจ
หลงัใส่ ETT 24 ชม. 



แนวทางปฏิบัติทางการพยาบาลในการหย่าเคร่ืองช่วยหายใจ
Weaning Protocol



Weaning ventilator
การหย่าเคร่ืองช่วยหายใจ คือ กระบวนการลดการช่วยหายใจในผู้ป่วยที่ใช้

เคร่ืองช่วยหายใจให้สามารถกลับมาหายใจได้เองหรือหยุดการใช้เคร่ืองช่วย
หายใจและผู้ป่วยสามารถถอดเคร่ืองช่วยหายใจและท่อช่วยหายใจได้ในทีสุ่ด

(อภิรักษ์ ปาลวฒัน์วไิชย, 2546)



กระบวนการหย่าเคร่ืองช่วยหายใจและถอดท่อช่วยหายใจ

✓ การประเมินความพร้อมในการหย่าเคร่ืองช่วยหายใจ
✓ ดูแลทดสอบการหย่าเคร่ืองช่วยหายใจ
✓ ประเมินความพร้อมในการถอดท่อช่วยหายใจ
✓ ถอดท่อช่วยหายใจ



การประเมินความพร้อมในการหย่าเคร่ืองช่วยหายใจ

✓ โรคหรือภาวะที่ท าให้ต้องใช้เคร่ืองช่วยหายใจดีขึน้
✓ Adequate  Mentation   : GCS  > 8 ( 7T) , No muscle  relaxant
✓ Hemodynamic stable     : BP > 90/60 mmHg ,< 180/110 mmHg , HR > 50 ≤120 mmHg 

No/low dose inotropic / vasopressor drug (< 5 mg/kg/min)
✓ Adequate  Oxygenation       : SpO2  > 90% , on FiO2 ≤ 0.4 , Peep ≤ 5 , PaO2 > 60 mmHg
✓ Adequate  Pulmonary  function   : TV > 5 cc/kg , MV 5 – 12 LPM ,CXR normal , RR < 35 b/m

no significant  respiratory acidosis
✓ correct  electrolyte                  : Keep normal  K = 3.5 - 4.5 mmol/l



Mode Spontaneous + Low level PS 5-8 cm2HO
(within 30 or 120 min)

• No respiratory distress , agitation , diaphoresis
• RR < 35 bpm 
• BP > 90/60 mmHg , < 180/110 mmHg
• HR > 50 ≤ 120 bpm 
• No life threatening arrythmia or PVC < 6 bpm
• Spo2 > 90 % or PaO2 > 60 mmHg

ดูแลท าการทดสอบหย่าเคร่ืองช่วยหายใจ

Monitor parameter



Ripid Shallow Breathing index (RSBI)

• Used in assessing the chances of Successful Weaning
• Predicting Success of weaning from Ventilator 
• Reducing rate Reintubation 

RSBI = Respiratory Rate (RR) breaths/min
Tidal Volume (Vt) Litสูตรค านวณ

Windisch,Wolfram et al., 2020



RSBI > 105  = High chance of Failure Weaning
Predicts un successful Extubation
/Requiring Re-intubation

RSBI < 105  = Successful Weaning
Predicts successful Extubation

Positive RSBI

Negative RSBI



RSBI = Respiratory Rate (RR) breaths/min
Tidal Volume (Vt) Lit

RSBI = 17 / 501 =  30
หยา่เคร่ืองไดส้ าเร็จ
พิจารณาถอดท่อต่อได้





เกณฑ์การประเมิน     
✓ ประเมิน RSBI (RR/VT) <  105 
✓ ไอไดแ้รงดี
✓ ความถ่ีในการดูดเสมหะ < 2 คร้ังใน 2 ชัว่โมง
✓ ประเมิน Cuff leak  test positive

ประเมินความพร้อมในการถอดท่อช่วยหายใจ



ประเมินภาวะกล่องเสียงและสายเสียงบวมก่อนถอดท่อช่วยหายใจ

Cuff leak test ต้อง Positive

Cuff leak test  
1. ดดูเสมหะทัง้ในทอ่ช่วยหายใจและในปากใหห้มด 
2. ปลอ่ยลมของ Endotracheal cuff ออกใหห้มด
3. ทดสอบวา่จะมีลมผ่านหลอดลมรอบทอ่ช่วยหายใจใชมื้อคล าท่ีคอหรอืใชห้ฟัูง

ถ้าได้ยนิเสียงลมลอดผ่าน แสดงว่าไม่มีภาวะสายเสียงและ
กล่องเสียงบวม



Cuff leak volume test ประเมินคลา้ย Cuff leak สามารถวดัปริมาตรลมลอดผา่นขา้งท่อมี
หน่วยวดัเป็นมิลลิลิตร 

1. ดูดเสมหะในทางเดินหายใจและในช่องปากใหห้มด 
2. ปรับเคร่ืองช่วยหายใจเป็น control mode (Cuff ยงัมีลมบรรจุอยู)่

บนัทึกค่า inspiratory volume ( Vti ) กบั expiratory volume (Vte)
3. ดูดลมออกจาก cuff ใหห้มด บนัทึก Vte
4. น าค่า Vte เฉล่ียท่ีไดม้าหกัออกจากค่า Vti ท่ีบนัทึกไวต้อนแรก

cuff leak volume = Vti-Vte
cuff leak volume Positive  =  cuff leak volume ที่ ≥ 110 มิลลลิติร 

Mille & Cole (2009) 



cuff leak volume = Vti-Vte
ผ่าน= Cuff leak volume ≥ 110 มิลลลิติร

Cuff leak volume = 501 – 268 
= 233 ผ่าน Cord และ Laryngeal
ไม่บวม ถอดท่อได้ 



ระดบัความ

รุนแรง
เหตุการณ์

A พบเหตกุารณ์ทีอ่าจกอ่ใหเ้กดิทอ่ฯเลือ่น/หลดุ เชน่ เชอืกผกูขอ้มอืเกอืบหลดุ

พลาสเตอรเ์ปียกแฉะ สายทอ่ชว่ยหายใจดงึรัง้ เป็นตน้

B เกดิเหตกุารณ์ทีพ่ลาดไปท าใหท้อ่ฯก าลงัจะเลือ่นออกจากต าแหน่งทีท่ า

สญัลกัษณ์ หรอืผูป่้วยก าลงัดงึทอ่ฯ แตช่ว่ยเหลอืไดทั้นทว่งที ท าใหท้อ่ชว่ย

หายใจไมห่ลดุ

C เกดิเหตกุารณ์ทีท่อ่ฯเลือ่นออกจากต าแหน่งทีท่ าสญัลกัษณ์เล็กนอ้ย แตไ่มส่ง่ผล

อนัตรายตอ่ผูป่้วย

D เกดิเหตกุารณ์ทีท่อ่ฯหลดุ/เลือ่นออกจากต าแหน่งทีท่ าสญัลักษณ์ อาจสง่ผลให ้

เกดิอนัตราย จนตอ้งสงัเกตอาการผดิปกติ

E เกดิเหตกุารณ์ทีท่อ่ฯหลดุ/เลือ่นออกจากต าแหน่งทีท่ าสญัลักษณ์ สง่ผลใหเ้กดิ

อนัตรายชัว่คราว และตอ้งมกีารบ าบดัรักษา

การประเมนิความรุนแรงของความเสีย่งท่อ

ชว่ยหายใจเลือ่นหลุด



ระดบัความ

รุนแรง
เหตุการณ์

F เกดิเหตกุารณ์ทีท่อ่ฯหลดุ/เลือ่นออกจากต าแหน่งทีท่ าสญัลักษณ์ สง่ผลใหเ้กดิ

อนัตรายชัว่คราว และตอ้งนอนบ าบดัรักษาในรพ.นานขึน้

G เกดิเหตกุารณ์ทีท่อ่ฯหลดุ/เลือ่นออกจากต าแหน่งทีท่ าสญัลักษณ์ ท าใหร้า่งกาย

ขาดออกซเิจน สง่ผลใหเ้กดิความผดิปกตติอ่ผูป่้วยมากจนถงึขัน้พกิารทาง

รา่งกาย

H เกดิเหตกุารณ์ทีท่อ่ฯหลดุ/เลือ่นออกจากต าแหน่งทีท่ าสญัลักษณ์ จนเกดิความ

ผดิปกตติอ่ระบบทางเดนิหายใจมาก ท าใหต้อ้งท าการชว่ยชวีติ

I เกดิเหตกุารณ์ทีท่อ่ฯหลดุ/เลือ่นออกจากต าแหน่งทีท่ าสญัลักษณ์ จนเกดิความ

ผดิปกตติอ่ระบบทางเดนิหายใจมากท าใหผู้ป่้วยหยดุหายใจและเสยีชวีติ

การประเมนิความรุนแรงของความเสีย่งท่อ

ชว่ยหายใจเลือ่นหลุด



-

ขอบคุณคะ


