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พยาบาลวิชาชีพ/ICWN ระดบัปฏิบตัิการ
และระดบัช านาญการจาก ICU  4 

หน่วยงาน



    เพื่อร่วมกนัพฒันาการปฏิบตัิการพยาบาลสู่
แนวทางการป้องกนัปอดอกัเสบจากการใช้
เคร่ืองช่วยหายใจให้เป็นแนวทางเดียวกนั



สาเหตุการเกิดปอดอักเสบ

 Aspiration of secretions 

   Colonization of the aerodigestive tract

 Use of contaminated equipment









แนวทางการปฏิบตัิการพยาบาลในการป้องกนั 
VAP

เรียกย่อ “WHAP      ”    (washington university)

W: Wean

H: Hand hygiene

A: Aspiration Precautions

P: Prevent Contamination

Oral Care

O



Aggressive Weaning from

Ventilator  





ปัจจยัความส าเร็จ

ล้างมือก่อนและหลงั Suction เน้นล้างให้
ครบ 7 ขัน้ตอน 30 วินาที
เน้นย า้เตือนกนัให้ล้างมือ
ในกรณีรีบใช้ Alcohol hand rub





15-30 องศา



ปัจจยัความส าเร็จ
หลกีเลีย่งการใส่ท่อช่วยหายใจซ ้า ใส่ถุงมอื sterile  ขณะ suction position หัวสูง 

            เลอืก ET ให้เหมาะสม
จัดท่านอนศีรษะสูง  15-30 องศา(ทารกแรกเกดิ) 30-45 องศา(เดก็โต)
การให้อาหารทางสายยางแก่ผู้ป่วยอย่างถูกวิธี เช่น ใช้สายยางให้เหมาะสม  ใส่สาย

           ยางให้อาหารโดยใช้ใส่ OG ถ้าไม่มีข้อห้าม  ตรวจสอบต าแหน่งของสายยางให้  
           อาหารและตรวจสอบ  gastric residual volume ก่อนให้อาหารทุกคร้ัง ให้อาหารทีม่ี      
           การต้มฆ่าเช้ือ อุ่น หรือเพิง่เตรียมใหม่ ให้อาหารอย่างน้อยคร่ึงช่ัวโมง หากผู้ป่วยไอ 
            ระหว่างการให้อาหาร  หยุดให้อาหารจนกว่าผู้ป่วยจะหยุดไอ  ให้ผู้ป่วยนอนในท่า
            ศีรษะสูงอย่างน้อย 1 ช่ัวโมง หลงัให้อาหาร หลกีเลีย่งการดูดเสมหะหลงัให้อาหาร 

1 ช่ัวโมง
ระบาย condensateก่อนจัดท่าผู้ป่วย
ในผู้ป่วยทีใ่ส่ ET มี Cuff pressure ควรวัด Cuff pressure ทุก 8 ช่ัวโมง (ไม่เกนิ 20  

mmHg)



 เตรยีมอุปกรณแ์บบ sterile technique เชน่ ผกู mask ขณะ
เตรยีม

 เปลีย่นอปุกรณใ์น 24 ช ัว่โมง เชน่ กระบอกน า้กลัน่ออกซเิจน  สาย

ออกซเิจน ทีค่รอบ finger tip และ finger tip และเชด็ดว้ย 70% 
alcohol ก่อนและหลงัใช ้

 ขจดัน า้ทีค่า้งอยูใ่นทอ่ทีต่อ่เขา้กบัเครือ่งชว่ยหายใจ โดยการใส ่Water trap 
ใน Circuit และระมดัระวงัไมใ่หน้ า้ไหลกลบัเขา้สูผู่ป่้วย ทัง้น้ีก่อนและหลงัการ
ปฏิบตัจิะตอ้งลา้งมือ

 ไมค่วรเปลี่ยน Ventilator circuits บ่อยกวา่ทุก 7 วนั

ปัจจัยความส าเร็จ



ปัจจัยความส าเร็จการดูดเสมหะ 
 Suction 2คน สวม mask ทุกครัง้ที่ suction ผูก maskทุกครัง้
 ใช้สาย 2 เส้น ควรsuctionในปากก่อนใน ET

 ใช้เทคนิคปราศจากเชือ้ในการดูดเสมหะ ไม่ควรใช้สาย Suction ใน ET มา 
Suctionในปากต่อ 

  ไม่แนะน าให้หยอด NSS ให้หยอดเท่าที่จ าเป็นและควรหยอดแต่น้อย ผู้ใหญ่ 
2-5 ml  เดก็ 0.5 mlหรือถ้าเสมหะเหนียวควรปรับ Humidifier

 แรงดันในการ suction 80-100 mmHg Preterm 60-80 mmHg  

 Closed Suction ใช้ 120 mmHg / เดก็เลก็ใช้ 100 mmHg 

 ระยะเวลาในการดูดเสมหะ 10-15 วนิาที ทารกแรกเกดิ 5-10 วนิาที
 การ Suction แบบตืน้จะมีสาย Suction แบ่งเป็นขีดเป็น cm 

        

Prevent Contamination



 เด็กนอ้ยกวา่ 15 ปี ไมม่ีขอ้มูลในการใช ้

       0.12 % Chlorhexidine gluconate

 ใชน้ า้ sterile water / NSS ก่อน Suction เน่ืองจากผูป่้วย Low 

resistance ในการใชต้อ้ง Oral care ทุก 2-4 ช ัว่โมง

 การท าความสะอาดโดยการแปรงฟันตอ้งขนแปรงนุ่ม ใช ้ sterile 

water ,ใช ้vasaline ทาริมฝีปาก

 ทา่ตอนแปรงฟันใหต้ะแคงดา้นทีไ่มไ่ด ้stab tube



NIC/Q Quality Improvement 

Project:  Oral Care Protocol for 

Intubated Infants in the Neonatal 

Intensive Care Unit (NICU)

Dianne L. Smith, RN, CPN 

Patricia Cordner, RN, CLC

Fletcher Allen Health Care, NICU

The protocol was completed and rolled out in 

June, 2011.



 Exploring the Use of Mothers' Own 

Milk as Oral Care for Mechanically 

Ventilated Very Low-Birth-Weight 

Preterm Infants

(Thibeau, Shelley PhD(c), RNC-NIC; Boudreaux, 

Cynthia APRN, IBCLC-BCDowling, Donna PhD, 

RN - Section Editor)



Oral Care Protocol for Intubated
Infants in the NICU

 Use only fresh colostrum or breast milk, 

not previously frozen
 Infants on enteral feedings receive mouth 

care q. 3 hr. before gavage feedings
 NPO infants receive mouth care at least 

once daily



Benefit  Breast  Milk

 Immunological   components consist of 

α-lactalbumin, epidermal growth factor, 

immunoglobulin A, lactoferrin,

lysozymes, oligosaccharides, and urea.
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