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การวางแผนจ าหน่ายผู้ป่วยเดก็ให้กลับไปใช้เคร่ืองช่วยหายใจท่ีบ้าน 
(Discharge planning for children with home mechanical ventilation) 

มาลินี  นักบุญ1 

อรุณวรรณ  พฤทธิพันธ์ุ2 

 

บทน า 

 วิวฒันาการความก้าวหน้าทางการแพทย์ท่ีเจริญก้าวหน้ามากในปัจจุบนั ท าให้ผู้ ป่วยเด็กมีอตัรา
การรอดชีวิตเพิ่มขึน้ ผู้ ป่วยสว่นหนึง่ยงัคงต้องการใช้เคร่ืองช่วยหายใจตอ่เน่ืองจนถึงท่ีบ้าน จ าเป็นต้องอาศยั
การดแูลจากทีมสหสาขาวิชาชีพร่วมกบัครอบครัว การวางแผนจ าหนา่ยผู้ ป่วยเด็กอยา่งเป็นองค์รวมโดยเน้น
ครอบครัวเป็นศนูย์กลาง หากมีแนวทางการปฏิบตัิอย่างเหมาะสมจะช่วยท าให้สามารถดแูลผู้ ป่วยกลุม่นีไ้ด้
อย่างเป็นระบบปลอดภยั เกิดผลลพัธ์ท่ีดี ช่วยลดระยะเวลาการอยู่โรงพยาบาล ผู้ ป่วยเด็กและครอบครัวมี
ความสขุ เป็นการสง่เสริมพฒันาการ ความมัน่คงทางจิตใจ ชว่ยเพิ่มคณุภาพชีวิตได้ 
 ในต่างประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกา แคนาดา ยุโรป นิวซีแลนด์ สิงคโปร์ มีการส่งต่อผู้ ป่วยให้กลับ
บ้านได้อย่างเป็นระบบ  โดยมีระบบสุขภาพของรัฐและบริษัทประกันท่ีจะช่วยเกือ้หนุนออกค่าใช้จ่ายให้ 
ผู้ ป่วยจึงสามารถกลบับ้านได้ง่าย ส าหรับประเทศไทยระบบประกนัสขุภาพท่ีใช้ในปัจจุบนัมกัจะเน้นท่ีการ
รักษาในโรงพยาบาล ยงัไมมี่นโยบายท่ีจะสง่เสริมการดแูลรักษาท่ีบ้านให้เป็นรูปธรรมท่ีชดัเจน1 

 หนว่ยโรคระบบหายใจ ภาควิชากมุารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีได้จดัตัง้
โครงการบริบาลผู้ ป่วยเด็กทางระบบหายใจท่ีบ้าน (pediatric respiratory home care) ขึน้ตัง้แต่ปี 2537 
โดยเป็นโครงการหนึ่งในโครงการส่งเสริมและฟืน้ฟสูมรรถภาพปอดเด็ก ศนูย์การแพทย์สิริกิตติ์ โครงการนีมี้
วตัถปุระสงค์หลกัเพ่ือพฒันาคณุภาพชีวิตของเด็กท่ีป่วยด้วยโรคระบบหายใจเรือ้รังให้สามารถกลบัไปดแูล
ต่อท่ีบ้านได้ บุคลากรทางการแพทย์ท่ีรับผิดชอบในโครงการนีป้ระกอบด้วย แพทย์จากหน่วยโรคระบบ
หายใจเด็ก พยาบาลผู้ เช่ียวชาญทางระบบหายใจเด็ก (pediatric respiratory nurse) และพยาบาลหน่วย
ประสานงานระหว่างบ้านและโรงพยาบาล (ambulatory nurse) จากภาควิชาพยาบาลศาสตร์ คณะ
แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี1,2 

 

1  ผู้ ปฏิบัติการพยาบาลขัน้สูง สาขาโรคระบบการหายใจ งานการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ ฝ่ายการ

พยาบาล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 

2   ศาสตราจารย์ สาขาโรคระบบการหายใจ ภาควิชากมุารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล

รามาธิบดี 
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สถติผู้ิป่วยเดก็ท่ีจ าหน่ายจากโรงพยาบาลรามาธิบดี เพื่อกลับไปใช้เคร่ืองช่วยหายใจที่บ้าน 

 เร่ิมท าการบนัทึกสถิติข้อมูลผู้ ป่วยรายแรกนบัตัง้แต่ปี พ.ศ. 2538 จนถึงปัจจุบนั 2564 หน่วยโรค
ระบบหายใจ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ได้จ าหน่ายผู้ ป่วยเด็ก
กลบัไปใช้เคร่ืองชว่ยหายใจตอ่เน่ืองท่ีบ้านได้อยา่งปลอดภยั เป็นจ านวน 266 ราย ดงัแสดงในตารางท่ี 1 3 
 
ตารางท่ี 1  แสดงผู้ ป่วยเดก็ท่ีใช้เคร่ืองชว่ยหายใจท่ีบ้านท่ีได้รับการดแูลรักษาโดยหน่วยโรคระบบหายใจ 
โรงพยาบาลรามาธิบดี ตัง้แตปี่ พ.ศ. 2538–2564 จ าแนกตามข้อบง่ชี ้

ข้อบ่งชี ้ ทัง้หมด 
(n=266) 

Noninvasive 
ventilation 
186 (70%) 

Invasive 
ventilation 
80 (30%) 

Obstructive sleep apnea 138 (52%) 138  
Neuromuscular weakness 47 (17%) 23 24 
Failure of breathing control 23 (9%) 5 18 
Airway problems 26 (10%) 4 22 
Chronic lungs 17 (6%) 7 10 
Kyphoscoliosis 8 (3%) 7 1 
Diaphragm problems 5 (2%) 2 3 
Heart failure 2 (1%)  2 

 

ผู้ ป่วยเดก็ท่ีมีภาวะหายใจล้มเหลวแบบเรือ้รัง (chronic respiratory failure) ท่ีจ าเป็นต้องใช้

เคร่ืองชว่ยหายใจระยะยาวท่ีบ้าน แบง่ตามความผิดปกติทางสรีรวิทยาได้เป็น 3 กลุม่ ดงัแสดงในตารางท่ี 24 
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ตารางท่ี 2  แสดงภาวะของผู้ ป่วยเดก็ท่ีจ าเป็นต้องใช้เคร่ืองชว่ยหายใจระยะยาวท่ีบ้าน แบง่ตามความ
ผิดปกตทิางสรีรวิทยา  
Increased respiratory load 
 Obstructive disorders 

- Obstructive sleep apnea (OSA) 
- Tracheobronchomalacia 
- Bronchiectasis 
- Bronchiolitis obliterans 

 Restrictive disorders 
- Kyphoscoliosis 
- Chest wall deformities 
- Lung hypoplasia 
- Interstitial lung diseases 

 Combined obstructive and restrictive disorders 
- Bronchopulmonary dysplasia (BPD) 
- Heart failure 

Ventilatory muscle weakness or pumping failure 
- Spinal muscular atrophy 
- Myasthenia gravis 
- Spinal cord injury 
- Diaphragmatic dysfunction 
- Motor neuron disease 
- Congenital muscular dystrophy 

Failure of neurologic control of ventilation 
- Congenital central hypoventilation syndrome (CCHS) 
- Post encephalitis 
- Brain stem tumor 
- Brain infarct, trauma or degeneration   
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 ในบทความนีจ้ะกล่าวถึงประสบการณ์และการด าเนินงานของหน่วยโรคระบบหายใจเด็ก  
โรงพยาบาลรามาธิบดี แบง่ออกเป็น 

- การประเมินความพร้อมของผู้ ป่วยและครอบครัวในการกลบัไปใช้เคร่ืองชว่ยหายใจท่ีบ้าน 
- การเตรียมผู้ดแูลหลกัท่ีบ้าน 

- การเตรียมอปุกรณ์ท่ีจ าเป็น 

- การเตรียมสภาพบ้านให้พร้อมรองรับผู้ ป่วยท่ีต้องใช้เคร่ืองชว่ยหายใจ 

- แนวทางการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าท่ีพบบอ่ย 

- การเตรียมผู้ ป่วยเม่ือจ าเป็นต้องเคล่ือนย้าย 
การประเมินความพร้อมของผู้ป่วยและครอบครัวในการกลับไปใช้เคร่ืองช่วยหายใจท่ีบ้าน  
(Criteria for discharge of mechanical ventilated children to home) 
 การใช้เคร่ืองช่วยหายใจท่ีบ้านมีวตัถุประสงค์เพ่ือให้ผู้ ป่วยมีชีวิตยาวนานขึน้ ลดอตัราการติดเชือ้ 
ลดอัตราการนอนโรงพยาบาล เพิ่มคุณภาพชีวิตผู้ ป่วยและครอบครัวตามศักยภาพท่ีมี การพิจารณา
องค์ประกอบและความพร้อมของการใช้เคร่ืองช่วยหายใจท่ีบ้าน ได้แก่ ตวัผู้ ป่วยและโรค ครอบครัวท่ีจะท า
หน้าท่ีดแูล สถานท่ีและอปุกรณ์ 
 ก่อนท่ีจะเร่ิมแผนการการใช้เคร่ืองช่วยหายใจท่ีบ้าน ผู้ ป่วยเดก็ควรมีอาการทางคลินิกคงท่ี ไมมี่การ
เปล่ียนแปลงการรักษา แตย่งัคงต้องการใช้เคร่ืองชว่ยหายใจ โดยไมส่ามารถหย่าเคร่ืองชว่ยหายใจได้ ความ
เข้มข้นของออกซิเจนไม่ควรเกินร้อยละ 40 ค่าความดันก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในเลือดอยู่ในระดับท่ี
ปลอดภัย ผล chest x-ray ปกติ ปอดขยายตัวได้ดี ไม่มีภาวะปอดแฟบ ได้รับอาหารเพียงพอมีการ
เจริญเติบโตได้อย่างเหมาะสม การขบัถ่ายปกติ ซึ่งบ่งบอกถึงอาการของผู้ ป่วยคงท่ีและปลอดภัยพอท่ีจะ
กลบับ้าน ควรมีการประชุมวางแผนการรักษาในทีมแพทย์และพยาบาล (team meeting) เพ่ือแลกเปล่ียน
ข้อมลู ร่วมกนัวางแผนการดแูลรักษาให้สอดคล้องในแนวทางเดียวกนั และประชมุร่วมกบัครอบครัว (family 
meeting) จากประสบการณ์ท่ีโรงพยาบาลรามาธิบดีพบว่า องค์ประกอบท่ีส าคญัท่ีสุดท่ีท าให้สามารถส่ง
ผู้ ป่วยกลบับ้านได้ส าเร็จและปลอดภยัคือ ความสามารถของครอบครัวท่ีจะให้การดแูลเดก็ท่ีบ้านด้วยตนเอง 
ด้วยความรัก ความเอาใจใส ่ไมไ่ด้ขึน้กบัระดบัการศกึษาของผู้ดแูลท่ีบ้าน1,4,5  
 
การเตรียมผู้ดูแลหลักท่ีบ้าน (Caregiver training and education) 

การเตรียมความพร้อมผู้ ป่วย ครอบครัวและผู้ดแูลก่อนจ าหน่ายกลับบ้าน ต้องท าเป็นรายบุคคล 
โดยใช้ครอบครัวเป็นศนูย์กลาง เพ่ือให้ผู้ ป่วย ครอบครัว และผู้ดแูลมีความรู้ ความเข้าใจ มีทกัษะในการดแูล
ตามความต้องการของผู้ ป่วยแต่ละราย (adequate training and education) และต้องเสริมสร้างพลัง
อ านาจ (empowerment)  ส าหรับท่ีโรงพยาบาลรามาธิบดี ทีมท่ีร่วมในการเตรียมผู้ ดูแลหลักท่ีบ้าน
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ประกอบด้วย แพทย์ พยาบาลระบบหายใจเด็ก ambulatory nurse และพยาบาลประจ าหอผู้ ป่วย โดยมี
ขัน้ตอนท่ีส าคญั ดงันี ้6-13 

 1. การประชมุทีม โดยแพทย์และพยาบาลในสาขาตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้อง  มีการให้ข้อมลูและตอบข้อ
ซกัถามของผู้ปกครองเก่ียวกบัโรคท่ีเป็น การพยากรณ์โรค การดแูลรักษาเคร่ืองชว่ยหายใจ ทอ่เจาะคอ  
ภาวะแทรกซ้อนท่ีอาจเกิดขึน้ ความคาดหวงัของแพทย์กบัทางบ้าน 
 2. ประเมินความพร้อมของผู้ดแูลผู้ ป่วย ในด้านวฒุิภาวะ อารมณ์ และสภาพแวดล้อมของบ้านและ
ครอบครัว โดยผู้ดแูลผู้ ป่วยควรมี 2 คน เพ่ือสลบั ผลดัเปล่ียนกนั มีการจดัเตรียมสถานท่ี สภาพแวดล้อม
บ้านให้พร้อมตามค าแนะน า 
 3. ให้ความรู้ เตรียมความพร้อม ฝึกฝนพฒันาทกัษะตา่งๆ ท่ีจ าเป็นในการดแูลเดก็ท่ีมีทอ่เจาะคอ
และเคร่ืองชว่ยหายใจท่ีบ้าน ได้แก่ การดแูลกิจวตัรประจ าวนั การท าแผล พน่ยา เคาะปอด ดดูเสมหะ cuff 
management การผกูเชือกร้อยท่อเจาะคอ การเปล่ียนทอ่เจาะคอ การใช้เคร่ืองชว่ยหายใจและดแูลรักษา
ท าความสะอาดอปุกรณ์ตา่งๆ รวมทัง้การจดัการภาวะฉกุเฉินและภาวะแทรกซ้อน ได้แก่ ภาวะเลือดออก ทอ่
หลดุ ท่ออดุตนั เขียว หยดุหายใจ cuff leak การ CPR จนผู้ดแูลเกิดความมัน่ใจก่อนจ าหนา่ยออก
โรงพยาบาล ประกอบด้วย 
  3.1 ใช้หนงัสือคูมื่อ11 อธิบายรายละเอียดตา่งๆ ร่วมกบัการใช้ CD เป็นส่ือชว่ยในการสอน 
พร้อมทัง้ให้น ากลบับ้านด้วย  ให้ผู้ดแูลท าการฝึกปฏิบตัจิากหุน่จ าลองท่ีมีท่อเจาะคอก่อน จนเกิดความ
มัน่ใจ ไมก่ลวั จงึสามารถฝึกปฏิบตัิกบัผู้ ป่วยได้จริง  
  3.2 ฝึกทกัษะผู้ดแูลก่อนจ าหนา่ยกลบับ้านโดยเฝา้เดก็ตลอด 24 ชัว่โมง จนเกิดความ
ช านาญ โดยการดแูลใกล้ชิด คอยซกัถามปัญหาในการดแูล ให้ข้อเสนอแนะ และก าลงัใจ  

          3.3 ให้ความมัน่ใจว่าเม่ือมีปัญหาในการดแูลเดก็ท่ีมีทอ่เจาะคอและเคร่ืองชว่ยหายใจท่ีบ้าน 
ผู้ดแูลสามารถปรึกษากบัพยาบาลระบบหายใจเด็กทางโทรศพัท์/ line ได้ตลอด 24 ชัว่โมง เพ่ือลด
ความเครียดและความวิตกกงัวล หากพบปัญหาท่ีไม่คาดคดิในการดแูลท่ีบ้าน 

 
การเตรียมอุปกรณ์ที่จ าเป็น (Medical equipment to be used at home) 

ได้แก่ เคร่ืองชว่ยหายใจ เคร่ืองดดูเสมหะ เคร่ืองพน่ยา อปุกรณ์ในภาวะฉกุเฉินท่ีจดัใสก่ลอ่ง 
(emergency box) ให้พร้อมใช้ ได้แก่ ทอ่เจาะคอส ารอง เบอร์ท่ีเท่ากบัผู้ ป่วยใส ่และเบอร์ท่ีเล็กกวา่ 1 เบอร์ 
self inflating bag สายดดูเสมหะ ลกูยางแดง อปุกรณ์ควรวางไว้ข้างเตียงเสมอ ตัง้แตท่ี่โรงพยาบาล ท่ีบ้าน
และน าไปด้วยขณะเดินทาง ภายหลงัจากการเจาะคอ เพ่ือให้การชว่ยเหลือได้ทนัทว่งทีเม่ือเกิดภาวะฉกุเฉิน 
เชน่ ทอ่เจาะคอหลดุ และอดุตนัจากเสมหะ ฝึกทกัษะตา่งๆ จนมัน่ใจ พร้อมทัง้เตรียมอปุกรณ์ตา่งๆ น ามา
ทดลองใช้จริงก่อนกลบับ้าน รวมทัง้จดหมายสรุปประวตัิ เบอร์โทรศพัท์/ line ท่ีจ าเป็น ได้แก่ แพทย์และ
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พยาบาลระบบหายใจเด็ก ambulatory nurse บริษัทเคร่ืองชว่ยหายใจและอปุกรณ์ รวมทัง้การบ ารุงรักษา
จากบริษัท (maintenance) ทกุ 6 เดือนหรืออยา่งน้อยทกุปี6,12  

 
การเตรียมสภาพบ้านให้พร้อมรองรับผู้ป่วยท่ีต้องใช้เคร่ืองช่วยหายใจ (Preparing home 
environment) 
 บ้าน สิ่งแวดล้อม และห้องของผู้ ป่วยต้องมีความปลอดภยั สะอาด ปราศจากสารไวไฟ สารระคาย
เคือง หรือสารอนัตราย ได้แก่ ฝุ่ น ควนัไฟ ควนัธูป ควนับหุร่ี หรือเชือ้รา อาจจ าเป็นต้องมีอปุกรณ์ดบัไฟไว้ใน
บ้าน รวมถึงแผนการหนีไฟเม่ือเกิดไฟไหม้ สภาพห้องควรมีอากาศถ่ายเทได้สะดวก อณุหภมูิท่ีเหมาะสมตอ่
การใช้เคร่ืองชว่ยหายใจตามท่ีบริษัทก าหนด ไมมี่สิ่งของกีดขวางการดแูลผู้ ป่วย 
 
แนวทางการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่บ้านที่พบบ่อย (Management of common emergency 
problems at home) ดงัแสดงในตารางท่ี 3 
 
ตารางท่ี 3  Care plan ส าหรับผู้ดแูลเพ่ือเป็นแนวทางการดแูลเบือ้งต้นท่ีบ้าน และสถานพยาบาลท่ีควรไป
รับการรักษา 

เหตุการณ์ การดูแลเบือ้งต้นท่ีบ้าน สถานพยาบาลที่ส่งต่อ 
หัวใจหยุดเต้น 
 

1. ท าการ CPR กดหน้าอก  ชว่ยหายใจ 
โดย self inflating bag ด้วย100% 
ออกซิเจนจาก tank   

2. ดดูเสมหะ เช็คท่อเจาะคออดุตนั
หรือไม ่

โรงพยาบาลใกล้บ้าน 
- ดดูเสมหะ เช็คท่อเจาะคออดุ
ตนัหรือไม ่

- CPR ตาม PALS guideline 

ท่อเจาะคอหลุด 
สาเหตอุาจเป็นจาก 
1. ผกูเชือกท่อเจาะคอหลวม

เกินไป 
2. การดงึรัง้ของข้อตอ่และสาย 

circuit 

1. ใสท่่อเจาะคอใหมเ่บอร์ท่ีเทา่กนั ถ้าใส่
ไมไ่ด้ให้ใสเ่บอร์ท่ีเล็กกว่า 

2. หากใสท่่อเจาะคอไมไ่ด้ เอาสายดดู
เสมหะขนาดใหญ่ใส่คารู stoma ไว้           
ปิดด้วยผ้าก๊อซ 

3. บีบชว่ยหายใจโดย self inflating bag 
ทางหน้ากาก ด้วย 100% ออกซิเจน
จาก tank  

โรงพยาบาลใกล้บ้าน 
- ฟังปอดวา่ท่อเจาะคอยงัอยู่ใน
หลอดลมคอหรือไม่ 

 - เช็คต าแหนง่ทอ่เจาะคอจาก 
chest x-ray 
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ท่อเจาะคออุดตัน 
สาเหต ุ
1. ความชืน้ไมเ่พียงพอ 
2. เสมหะเหนียว 

1. หากใสส่ายดดูเสมหะไมเ่ข้า ผู้ ป่วยนิ่ง 
เขียว เอามือองั ไมมี่ลมออกจากทอ่
เจาะคอ ให้เปล่ียนทอ่เจาะคอใหม่ 

 

โรงพยาบาลใกล้บ้าน 
 

 ทนัที หากเป็นท่อ 2 ชัน้ ถอดทอ่ชัน้ใน
ออก 

2. ดดูเสมหะ หยอด NSS ชว่ยละลาย
เสมหะ 

3. ตอ่พน่ NSS พร้อมบีบ self inflating 
bag บอ่ยขึน้กวา่เดมิ เชน่ ทกุ 4 ชัว่โมง 

4.ประเมินความชืน้ของเคร่ืองท าความ
อุน่ชืน้ ปรับอณุหภมูิเพิ่มขึน้ 

- Chest x-ray เพ่ือดตู าแหน่ง
ของทอ่เจาะคอ และดวู่ามีปอด
แฟบหรือไม่ 

- ตรวจหาการติดเชือ้ว่ามีหรือไม่ 

ชัก 1. จดัทา่  
2. ดดูเสมหะ บีบช่วยหายใจโดย self 

inflating bag ด้วย 100% ออกซิเจน
จาก tank   

โรงพยาบาลใกล้บ้าน 
- พิจารณาให้ยากนัชกั หรือ 
หยดุชกั เชน่ diazepam 

เลือดออกจากท่อเจาะคอ
เล็กน้อย 
สาเหต ุ
1. เทคนิคการดดูเสมหะแบบ

ลกึและความแรงของ
เคร่ืองดดูท่ีมากเกินไป 

2. ความชืน้ไมเ่พียงพอ 
3. เสมหะเหนียว ไอแรง 

1. ประเมินเทคนิคการดดูเสมหะใหม ่
- ไมใ่สส่ายดดูเสมหะเลยปลายทอ่
เจาะคอมากกวา่ 0.5 ซม. 

- ลดความแรงของเคร่ืองดดูเสมหะ 
2. หยอด NSS ชว่ยล้างทอ่เจาะคอจนไม่

มีเลือด ปอ้งกนัทอ่อดุตนั 
3. เพิ่มอณุหภมูิของหม้อท าความชืน้ 

 

เลือดออกจากท่อเจาะคอ
จ านวนมาก 
สาเหต ุ 
1. การฉีกขาดของเส้นเลือด

แดงใหญ่ innominate 
artery 

1. บีบชว่ยหายใจโดย self inflating bag 
ด้วย 100% ออกซิเจนจาก tank 

2. ดดูเสมหะและเลือด 

โรงพยาบาลใกล้บ้าน 
- พิจารณาใสท่่อชว่ยหายใจแบบ
ท่ีมี cuff 

- บีบช่วยหายใจด้วย self 
inflating bag ตอ่หวั PEEP 
ด้วย ออกซิเจน 100% แล้วรีบ
น าสง่ รพ.รามาธิบดี 



8 
 

มีการตดิเชือ้ (มีไข้ หายใจ
หอบเหน่ือย เสมหะมากขึน้ 
เปล่ียนสี มีเลือดออก) 

1. ตอ่พน่ NSS พร้อมบีบ self inflating 
bag ทกุ 4 ชัว่โมง 

2. จดัทา่เคาะปอด ดดูเสมหะ หยอด 
NSS ขณะดดูเสมหะ  

3. โทรปรึกษาแพทย์และพยาบาลหน่วย
โรคระบบหายใจเด็ก 

โรงพยาบาลรามาธิบดี 

เคร่ืองช่วยหายใจมีปัญหา 1. แจ้งพยาบาลหน่วยโรคระบบหายใจ
เดก็ 

2. ตดิตอ่บริษัทเคร่ืองชว่ยหายใจ 

โรงพยาบาลรามาธิบดี 

 

การเตรียมผู้ป่วยเม่ือจ าเป็นต้องมีการเคล่ือนย้าย (Transportation) 
 การวางแผนการเคล่ือนย้ายผู้ ป่วยท่ีรัดกมุและรอบคอบ เพ่ือปอ้งกนัการเกิดเหตกุารณ์ไมพ่งึ
ประสงค์ขึน้กบัผู้ ป่วย โดยควรมีการจดัเตรียมทีมบคุลากร อปุกรณ์ และเคร่ืองมือ พาหนะท่ีใช้ในการเดนิทาง 
ตลอดจนการประสานงานกบัหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง   

การบนัทกึและการสอบทานความพร้อมโดยการใช้ checklist5,13  นบัวา่เป็นเคร่ืองมือท่ีส าคญัใน
การปอ้งกนัการเกิดเหตกุารณ์ไมพ่งึประสงค์  ตวัอยา่งใบบนัทกึข้อมลูเตรียมความพร้อมผู้ ป่วยและ
ครอบครัวก่อนจ าหน่ายกลบับ้าน หนว่ยโรคระบบหายใจเดก็ โรงพยาบาลรามาธิบดี ดงัแสดงในตารางท่ี 4 
และ ตวัอยา่ง check list ก่อนกลบับ้าน ดงัแสดงในตารางท่ี 5 
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ตารางที่ 4  แบบบนัทกึข้อมลูการเตรียมผู้ดแูลหลกัท่ีบ้านของ รพ.รามาธิบดี 
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ตารางท่ี 5 Checklist เตรียมอปุกรณ์ส าหรับผู้ ป่วยท่ีใช้เคร่ืองชว่ยหายใจทางทอ่เจาะคอ  
หนว่ยโรคระบบหายใจเด็ก โรงพยาบาลรามาธิบดี 

1. เคร่ืองช่วยหายใจ 

 home ventilator 

 การตัง้ setting และ alarm ได้เหมาะสม โดยเขียน setting แปะไว้ท่ีตวัเคร่ือง 

 แบตเตอร่ีภายใน / ภายนอกเคร่ือง (UPS) ท าการทดสอบตรวจเช็คระยะเวลาท่ีสามารถใช้ไฟได้ 

 ventilator circuit อยา่งน้อย 2 ชดุ 

 swivel connector เหมาะสม 

 water tap 

 heated humidifier/heat and moisture exchanger (HME/artificial nose) 

 bacteria filter 

 ก าหนดการตรวจเช็คสภาพเคร่ือง / มีเคร่ืองส ารองจากบริษัท (หากเคร่ืองเสีย) 

 เขียนช่ือช่ือบริษัท เจ้าหน้าท่ีบริษัท และเบอร์โทรศพัท์ท่ีดแูลเคร่ืองแปะไว้ท่ีตวัเคร่ือง 
2. ท่อเจาะคอ  
    อุปกรณ์ในกล่องฉุกเฉิน (emergency box) 

 tracheostomy tube ขนาดท่ีใช้ประจ า และ ขนาดท่ีเล็กกวา่ 1 เบอร์ หรือ ETT                                              
เพ่ือใช้ตอนฉกุเฉิน (ทอ่หลดุ ทอ่ตนั) 

 inner tube อยา่งน้อย 2 ท่อ 

 self inflating bag + face mask + สาย oxygen + ข้อตอ่หางปลา 

 PEEP valve 

 อปุกรณ์ดดูเสมหะ (สายดดูเสมหะ/ MU tip / MU sucker / finger tip/ ถงุมือสะอาด) 

 tracheostomy ties (เชือก cord tape 3/8 นิว้, สายดดูเสมหะ/ NG tube no. 16-18) 

 อปุกรณ์ชดุพน่ยา (nebulizer / Intermittet positive pressure breathing (IPPB) /MDI with 
ACE spacer) 

 ไม้พนัส าลี / ส าลี / ผ้าก๊อซ/ alcohol ball 

 KY jelly ชนิดซอง 

 70% alcohol / betadine 

 NSS nebule 5 ml. / bottle (100 ml/ 1,000 ml) 

 forceps & bottle (ขวดยาน า้) 

 กรรไกรส าหรับตดั tracheostomy ties 
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 syringe ส าหรับ blow cuff 

 อปุกรณ์ชว่ยพดู (speaking device)     
   3. อุปกรณ์ในการดูดเสมหะ  

 เคร่ืองดดูเสมหะมีแบตเตอร่ีภายใน / ภายนอกเคร่ือง (UPS)  

 สายดดูเสมหะ (ขนาดประมาณคร่ึงหนึง่ของเส้นผา่ศนูย์กลางของทอ่เจาะคอ) 

 MU tip / MU sucker / finger tip 

 ลกูยางแดง 

 ถงุมือสะอาด 

 forceps & bottle 

 chest vibrator 
  4. อุปกรณ์การให้ออกซิเจน 
 oxygen source (concentrator / tank) 

 regulator / flow meter 

 tracheostomy mask (collar mask) 

 หางปลาสีเขียว สายตอ่ออกซิเจน พร้อมข้อตอ่ให้ยาวขึน้ 

 กระป๋องน า้ให้ความชืน้ 
   5. อุปกรณ์อ่ืนๆ 

 pulse oximeter 

 stethoscope 

 disinfectant solution (H2O2 / steri tab / virkon) 

 อปุกรณ์ล้างท าความสะอาดเคร่ืองมือ 

 wheel chair 

 ambulance ท่ีรับสง่ผู้ ป่วยมีมาตรฐาน ปลอดภยั มีเจ้าหน้าท่ี และอปุกรณ์ครบ  
            (อปุกรณ์ monitor/ infusion pump/ เคร่ืองดดูเสมหะ / ออกซิเจน / ระบบไฟฟ้า) 

 ส าหรับบางครอบครัวท่ีดดัแปลงรถสว่นตวัใช้รับสง่ผู้ ป่วยกลบับ้าน 
            - ในรถต้องมีไฟส ารองหรือสามารถเสียบแบตเตอร่ีได้ /UPS 
            - ในรถต้องมีแสงสวา่งเพียงพอ 
           - Emergency box และเคร่ืองดดูเสมหะต้องอยูใ่นรถท่ีจะรับผู้ ป่วยกลบับ้านเสมอ 
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6. เอกสารส าคัญ 

 จดหมายสรุปประวตัผิู้ ป่วย (การวินิจฉยั ปัญหา และ การรักษาท่ีได้รับ) 

 จดหมายแจ้งการไฟฟ้าให้ทราบวา่มีผู้ ป่วยจ าเป็นต้องใช้อปุกรณ์ไฟฟ้าตลอดเวลา 

 Care plan 

 การนดัตรวจ follow up หนว่ยตา่งๆ ท่ี โรงพยาบาลรามาธิบดี/ โรงพยาบาลใกล้บ้าน 

 ช่ือสถานพยาบาล / โรงพยาบาลใกล้บ้าน / ช่ือแพทย์ใกล้บ้าน/ มีการตดิตอ่ประสานงาน 

 เบอร์โทรติดตอ่ หรือ line แพทย์/ respiratory nurse / ambulatory nurse 

 เบอร์โทรเรียกรถ ambulance / ER   

 เบอร์โทรบริษัทขายเคร่ืองชว่ยหายใจ และอปุกรณ์ตา่งๆ เผ่ือมีปัญหาท่ีบ้าน 

 เบอร์โทรหนว่ยโรคระบบหายใจเดก็ในเวลาราชการ 
   7. การประเมินสภาพแวดล้อมของบ้านพัก 

 แนะน าให้อยูช่ัน้ลา่ง มากกว่าชัน้บน อากาศถ่ายเทสะดวก อณุหภมูิห้องไมร้่อน หรือเย็นมาก
เกินไป 

 ต าแหนง่ประตทูาง เข้า-ออก ไมมี่สิ่งกีดขวาง 

 ไมมี่มลพิษ ไมมี่คนสบูบหุร่ี ไมมี่สตัว์เลีย้ง  

 กระแสไฟฟ้าท่ีบ้านเพียงพอส าหรับอปุกรณ์การแพทย์  

 มีกระแสไฟฟ้าส ารอง เวลาไฟดบั 

 มีระบบตดัไฟ เวลาเกิดไฟฟ้าลดัวงจร  

 อปุกรณ์ดบัไฟ 

 ห้องน า้อยูใ่กล้ห้องนอนของเดก็  

 สถานท่ี เตรียมนม อาหาร ใช้ล้างท าความสะอาดอปุกรณ์เหมาะสม  ระบายอากาศได้ดี 

 เตียงนอนผู้ ป่วยเหมาะสม ปลอดภยั มีท่ีกัน้ไมใ่ห้ผู้ ป่วยตกจากเตียง 

 ต าแหนง่การวางเคร่ืองชว่ยหายใจ ออกซิเจน อปุกรณ์ตา่งๆ ปลัก๊ไฟ 

 มีของเลน่ / สนัทนาการ / กระตุ้นพฒันาการของเด็กอยา่งเหมาะสมตามวยั 

 มีท่ีพกัของผู้ดแูลเหมาะสม อยูใ่กล้ๆ กบัเด็ก สะดวกสบาย 

 มีสถานท่ีใกล้ๆ ท่ีสามารถพาผู้ ป่วยไปอาศยัใช้ไฟฟ้าได้ ถ้าท่ีบ้านไฟดบั เชน่ ป๊ัมน า้มนั 
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นอกจากนีย้งัมีการติดตามประเมินผลลพัธ์ภายหลงัจ าหน่ายกลบับ้าน โดยทางโทรศพัท์และ line 
หรือปรึกษาทาง ambulatory nurse ให้ไปตดิตามเย่ียมท่ีบ้าน เพ่ือประเมินปัญหาและให้ค าแนะน าเพิ่มเติม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
บางรายให้กลบัมาตรวจและและติดตามผลการรักษาท่ีคลินิก หรือบางรายก็มีการส่งต่อไปรับการรักษาท่ี
โรงพยาบาลใกล้บ้าน 
 
สรุป 
 การวางแผนดูแลเตรียมความพร้อมผู้ ป่วยและครอบครัว เพ่ือให้ผู้ ป่วยเด็กกลับไปใช้เคร่ืองช่วย
หายใจตอ่เน่ืองท่ีบ้าน ผู้ ป่วยเดก็และครอบครัวมีความเครียดสงู การดแูลทางด้านร่างกาย จิตใจ สงัคม และ
สิ่งแวดล้อมในผู้ ป่วยแตล่ะราย ต้องใช้ทกัษะ การประเมินของทีมสหสาขาวิชาชีพ ในการฝึกทกัษะ การแก้ไข
ปัญหาตา่งๆ ร่วมกบัการใช้เทคโนโลยีขัน้สงู โดยใช้ครอบครัวเป็นศนูย์กลาง ตามความเหมาะสมในผู้ ป่วยแต่
ละราย เกิดผลลพัธ์ท่ีดี เพิ่มคณุภาพชีวิตของผู้ ป่วยและครอบครัว   
 

 

เอกสารอ้างอิง 

1. อรุณวรรณ พฤทธิพนัธุ์, ธิตดิา ชยัศภุมงคลลาภ. การบ าบดัรักษาทางระบบหายใจและการใช้
เคร่ืองชว่ยหายใจท่ีบ้าน. ใน: อรุณวรรณ พฤทธิพนัธุ์, ธิติดา ชยัศภุมงคลลาภ, จงรักษ์ อตุรารัชต์กิจ, 
หฤทยั กมลาภรณ์ และธีรเดช คปุตานนท์, บรรณาธิการ. The Essentials of pediatric respiratory 
care. กรุงเทพฯ: บียอนด์ เอ็นเทอร์ไพรซ์; 2550. หน้า 346-60. 

2. อรุณวรรณ พฤทธิพนัธุ์. Pediatric respiratory home care. ใน: สภุรี สวุรรณจฑูะ, พงษ์ศกัดิ ์
โค้วสถิตย์, พฒัน์ มหาโชคเลิศวฒันา, อรุณวรรณ พฤทธิพนัธุ์ , บรรณาธิการ. กมุารเวชปฏิบตัิ
ก้าวหน้า 2. กรุงเทพฯ: สวิชาญการพิมพ์; 2540. หน้า 64-73.  

3. Preutthipan A, Nugboon M, Chaisupamongkollarp T, Kuptanon T, Kamalaporn H, 
Leejakpai. An economic approach for children with chronic ventilation support. Curr 
Pediatr Rep 2014;2:1-8. 

 4. Preutthipan A. Home mechanical ventilation in children. Indian J Pediatr 2015;82(9):852-9. 
 5. Sterni ML, Collaco JM, Baker CD, Carroll JL, Sharma GD, Brozek JL, et al. An official 

American Thoracic Society clinical guideline: pediatric chronic home invasive ventilation. 
Am J Respir Crit Care Med 2016;193(8):16-35. 

6. จงรักษ์ อตุรารัชต์กิจ. Tracheostomy tube care. ใน: อรุณวรรณ พฤทธิพนัธุ์, วนิดา เปาอินทร์,  



15 
 

รุจิภตัต์ ส าราญส ารวจกิจ, กนกพร อดุมอิทธิพงศ์, บรรณาธิการ. Smart practice in common 
pediatric respiratory problems.  กรุงเทพฯ: บียอนด์ เอ็นเทอร์ไพรซ์; 2557. หน้า 229-40.   

7. American Thoracic Society. Care of the child with a chronic tracheostomy. Am J 
Respirand Crit Care Med 2000;161:297-308. 

8. Barnett M. Back to basics: caring for people with a tracheostomy. Nursing & Residental 
care 2012;14(8),390-4. 

9. Carr MM. Pediatric tracheostomy. Operative Techniques in Otolaryngology 2007;18: 127-
33. 

10. Fiske E. Effective strategies to prepare infants and families for home tracheostomy care. 
Advances in Neonatal care 2004;4(1),42-53. 

11. คูมื่อการดแูลเดก็ท่ีมีทอ่เจาะคอท่ีบ้านส าหรับบดิา มารดา. โครงการสง่เสริมและฟืน้ฟสูมรรถภาพ
ปอดเดก็ สาขาวิชาโรคระบบหายใจ ภาควิชากมุารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล
รามาธิบดี.  2564. https://www.rama.mahidol.ac.th/ped/th/km/cpg-workflow/pulmonology 

12. มาลินี นกับญุ. Nursing care for children with tracheostomy. ใน สนิตรา ศริิธางกลุ, วนิดา เปา
อินทร์, พนิดา ศรีสนัต์ และหฤทยั กมลาภรณ์, บรรณาธิการ. Pediatric respiratory diseases in 
daily practice. กรุงเทพฯ: บียอนด์ เอ็นเทอร์ไพรซ์.; 2561. หน้า 91-100. 

13.    Moore PE, Boyer D, O’Connor MG, Baker CD, Retting JS, Sterni L, et al. Pediatric chronic              
home invasive ventilation. Ann Am Thorac Soc 2016;13(7);1170-2. 
 
 

 

https://www.rama.mahidol.ac.th/ped/th/km/cpg-workflow/pulmonology

