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บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์: เพือ่ เปรียบเทียบความสำ�เร็จของการหย่าเครือ่ งช่วยหายใจระหว่างการนำ�ดัชนีการหายใจเร็วตืน้ มาใช้
หรือไม่น�ำ มาใช้ในผูป้ ว่ ยทีม่ ภี าวะหายใจล้มเหลวเฉียบพลัน หลังจากผูป้ ว่ ยผ่านการประเมินความพร้อมทางคลินกิ
ในการหย่าเครื่องช่วยหายใจแล้ว
วัสดุและวิธีการ: เป็นการศึกษาไปข้างหน้าในกลุม่ ผูป้ ว่ ยกลุม่ เดียวทีใ่ ช้เครือ่ งช่วยหายใจจากภาวะหายใจล้มเหลว
เฉียบพลันในหออภิบาลผู้ป่วยอายุรกรรม โดยคัดเลือกผู้ป่วยที่มีภาวะการหายใจล้มเหวเฉียบพลันทุกรายที่ผ่าน
รับต้นฉบับวันที่ 29 มกราคม 2559 รับลงตีพิมพ์วันที่ 19 พฤษภาคม 2559
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การประเมินความพร้อมทางคลินิกในการหย่าเครื่องช่วยหายใจตามข้อกำ�หนดของหออภิบาลผู้ป่วยอายุรกรรม
หลังจากนั้นผู้ป่วยจะได้รับการวัดดัชนีการหายใจเร็วตื้นโดยพยาบาลวิกฤต และปกปิดผลการวัดดัชนีดังกล่าวไว้
ต่อมาผู้วิจัยจะดำ�เนินการหย่าเครื่องช่วยหายใจตามกระบวนการมาตรฐานของหออภิบาลผู้ป่วยในทันที โดย
ไม่คำ�นึงถึงค่าดัชนีการหายใจเร็วตื้นของผู้ป่วย หากผู้ป่วยสามารถหายใจเองได้ตามเกณฑ์มาตรฐานทางคลินิก
ที่กำ�หนดไว้เป็นระยะเวลา 120 นาที ถือว่าผู้ป่วยประสบความสำ�เร็จในการหย่าเครื่องช่วยหายใจ หลังจากนั้น
จึงเลือกเฉพาะผู้ป่วยที่มีค่าดัชนีการหายใจเร็วตื้นน้อยกว่า 105 มาร่วมประเมินร่วมกับความพร้อมทางคลินิกอีกครั้ง
เพื่อเปรียบเทียบถึงอัตราของความสำ�เร็จในการหย่าเครื่องช่วยหายใจ ระหว่างการนำ�ค่าดัชนีการหายใจเร็วตื้นมาใช้
และไม่นำ�ค่าดัชนีการหายใจเร็วตื้นมาใช้ ด้วยสถิติ t-test การศึกษานี้ได้ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการ
จริยธรรมเพื่อการวิจัยในมนุษย์ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ แล้ว
ผลการศึกษา: ผูป้ ว่ ยทีม่ ภี าวะหายใจล้มเหลวเฉียบพลันจำ�นวน 120 ราย ทีผ่ า่ นเกณฑ์ประเมินความพร้อมทางคลินกิ
ในการหย่าเครื่องช่วยหายใจได้เข้าร่วมการศึกษาครั้งนี้ พบว่าการใช้ความพร้อมทางคลินิกเพียงอย่างเดียวโดย
ไม่คำ�นึงถึงดัชนีหายใจเร็วตื้น ทำ�ให้ผู้ป่วยสามารถประสบความสำ�เร็จในการหย่าเครื่องช่วยหายใจได้ตามเกณฑ์ที่
กำ�หนดไว้ประมาณร้อยละ 89.2 และเมือ่ นำ�ค่าดัชนีการหายใจเร็วตืน้ ทีม่ คี า่ น้อยกว่า 105 มาพิจารณาร่วมกับความพร้อม
ทางคลินิก พบว่าผูป้ ่วยสามารถประสบความสำ�เร็จในการหย่าเครื่องช่วยหายใจได้ตามเกณฑ์ที่กำ�หนดไว้เพิ่มขึ้นเป็น
ร้อยละ 92.2 แต่ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติ
สรุป: การใช้คา่ ดัชนีการหายใจเร็วตืน้ ทีน่ อ้ ยกว่า 105 ร่วมกับความพร้อมทางลักษณะทางคลินกิ ทำ�ให้ผปู้ ว่ ยทีม่ ภี าวะ
หายใจล้มเหลวเฉียบพลัน ประสบความสำ�เร็จในการหย่าเครื่องช่วยหายใจสูงขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับการไม่ใช้
ค่าดัชนีดังกล่าว แต่ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ
คำ�สำ�คัญ: การหย่าเครื่องช่วยหายใจ, ความพร้อมทางคลินิกในการหย่าเครื่องช่วยหายใจ, ดัชนีการหายใจเร็วตื้น

Abstract:

Objective: To compare the success rate of mechanical ventilator liberation between the application of
rapid shallow breathing index (RBSI) and no RSBI application in patient with acute respiratory failure
who passed the clinical readiness assessment for mechanical ventilator liberation.
Material and Method: This is a prospective single arm study in patients with acute respiratory failure who
required mechanical ventilator support in the medical intensive care unit after passed the standard
unit clinical readiness assessment. All patients were, then, measured RSBI by Intensive Care Unit
(ICU) nurses and the results of RSBI were blinded to the researcher. Afterward, the standard mechanical
ventilator liberation processes were, then, performed regardless of RSBI results and continuously
monitored the clinical statuses indicated successful of mechanical ventilator liberation. The patients
who tolerated the standard mechanical liberation processes for 120 minutes, were defined as successful
mechanical ventilator liberation. Afterward, selected patients with RSBI less than 105 were then determined
with the clinical readiness assessment to compare the success rate of mechanical ventilator liberation
between utilized and not utilized RSBI by t-test. This study protocol was approved by the Ethical
Committee at Faculty of Medicine, Prince of Songkla University.
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Results: One hundred and twenty patients, who passed the standard clinical readiness assessment for
mechanical ventilator liberation, were recruited. We found that the success rate of mechanical ventilator
of the patient regardless of RSBI determination was 89.2%. In the selected patients with RSBI less than
105 after passing the clinical readiness assessment, the success rate of mechanical ventilator liberation
was increased to 92.2%, but no statistically significant was found.
Conclusion: Although, the application of RSBI below 105 to the patients with acute respiratory failure
who meet the clinical readiness criteria increased the success rate of mechanical ventilator liberation,
but no statistically significant was found.
Keywords: clinical readiness for mechanical ventilator liberation, mechanical ventilator liberation,
		 rapid shallow breathing index, RSBI

บทนำ�

ผู้ ป่ ว ยที่ เ ข้ า รั บ การรั ก ษาในหออภิ บ าลผู้ ป่ ว ย
จำ � นวนประมาณครึ่ ง หนึ่ ง มี ค วามจำ � เป็ น ต้ อ งใช้ เ ครื่ อ ง
ช่วยหายใจเพื่อประคับประคองภาวะการหายใจล้มเหลว
เฉียบพลัน ซึ่งการรักษาด้วยการใส่ท่อช่วยหายใจและ
เครื่องช่วยหายใจ เป็นกระบวนการรักษาหลักที่สำ�คัญ
ทีช่ ว่ ยลดอัตราการเสียชีวติ ในผูป้ ว่ ยเหล่านี้ อย่างไรก็ตาม
การใช้เครือ่ งช่วยหายใจนานเกินความจำ�เป็นจะก่อให้เกิด
ภาวะแทรกซ้อนต่างๆ ได้ เช่น กล้ามเนื้อที่ช่วยหายใจ
อ่อนล้า และการเกิดภาวะปอดอักเสบจากการใช้เครื่อง
ช่วยหายใจ เป็นต้น1-3 แต่การหยุดใช้เครื่องช่วยหายใจ
เร็วเกินไปโดยที่ผู้ป่วยยังไม่มีความพร้อมอาจมีผลเสียได้
เช่นกัน4 ดังนั้นการประเมินผู้ป่วยเพื่อพิจารณาความ
เหมาะสมก่ อ นถอดเครื่ อ งช่ ว ยหายใจเป็ น สิ่ ง ที่ จำ � เป็ น
เพื่อช่วยลดการเกิดภาวะแทรกซ้อนต่างๆ ที่ได้กล่าวมา
วิธีการประเมินผู้ป่วยก่อนที่จะเริ่มหย่าเครื่องช่วย
หายใจมีหลายวิธี แต่ที่นิยมใช้มากที่สุดในปัจจุบัน คือ
ดัชนีการหายใจเร็วตืน้ (rapid shallow breathing index)
ซึ่ ง เป็ น สั ด ส่ ว นระหว่ า ง จำ � นวนครั้ ง ของการหายใจ
ในหนึ่งนาทีกับปริมาตรของการหายใจต่อครั้ง หน่วย
เป็นลิตร โดยจากการศึกษาพบว่าในผู้ป่วยที่มีระดับดัชนี
การหายใจเร็วตืน้ น้อยกว่าหรือเท่ากับ 105 มีโอกาสประสบ
ความสำ�เร็จในการหย่าเครื่องช่วยหายใจมากขึ้น โดยมี
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ความไวประมาณร้อยละ 97 และมีความจำ�เพาะประมาณ
ร้อยละ 55-605 อย่างไรก็ตามจากการสังเกตพบว่ายังมี
ผู้ป่วยส่วนหนึ่งที่มีระดับดัชนีการหายใจเร็วตื้นมากกว่า
105 สามารถหย่ า เครื่ อ งช่ ว ยหายใจได้ สำ� เร็ จ เช่ น กั น
ประกอบกับมีการศึกษาพบว่าการนำ�ค่าดัชนีการหายใจ
เร็วตืน้ มาร่วมในการประเมินในการหย่าเครือ่ งช่วยหายใจ
จะทำ�ให้ระยะเวลาในการหย่าเครื่องช่วยหายใจนานขึ้น
ไม่สามารถลดระยะเวลาการใส่เครื่องช่วยหายใจ หรือลด
อัตราการเจาะหลอดลมคอ (tracheostomy)6 โดยพบว่า
การประเมินลักษณะความพร้อมทางคลินิก (clinical
readiness criteria) เพียงอย่างเดียวจะช่วยให้ประสบ
ความสำ�เร็จในการหย่าเครื่องช่วยหายใจได้ 7 เช่นกัน
ในปัจจุบนั หออภิบาลผูป้ ว่ ยอายุรกรรม โรงพยาบาล
สงขลานครินทร์ ได้มกี ารนำ�กระบวนการประเมินความพร้อม
ทางคลินกิ ตามตารางที่ 1 มาใช้ในการประเมินความพร้อม
ของผู้ป่วยที่ใส่ท่อช่วยหายใจทุกรายก่อนเริ่มการหย่า
เครื่ อ งช่ ว ยหายใจตั้ ง แต่ ปี พ.ศ. 2552 โดยใช้ ดั ช นี
การหายใจเร็วตืน้ มาใช้ประกอบในการตัดสินใจในการหย่า
เครื่องช่วยหายใจหลังจากประเมินความพร้อมทางคลินิก
ผ่ า นแล้ ว ซึ่ ง หากผู้ ป่ ว ยผ่ า นการประเมิ น ความพร้ อ ม
ทางคลินิกร่วมกับดัชนีการหายใจเร็วตื้นที่น้อยกว่า 105
จึ ง เริ่ ม ต้ น กระบวนการในการหย่ า เครื่ อ งช่ ว ยหายใจ
ตามเกณฑ์มาตรฐาน แต่กระนัน้ ก็ตามพบว่าผูป้ ว่ ยจำ�นวนหนึง่
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ที่มีความพร้อมทางคลินิก แต่มีดัชนีการหายใจเร็วตื้น
มากกว่า 105 ก็สามารถหย่าเครื่องช่วยหายใจได้สำ�เร็จ
เช่นกัน ดังนั้นการใช้ดัชนีการหายใจเร็วตื้นมาประกอบ
การประเมินหลังจากผู้ป่วยมีความพร้อมทางคลินิกแล้ว
อาจจะไม่มผี ลต่อความสำ�เร็จในการหย่าเครือ่ งช่วยหายใจ
ในผู้ป่วยที่มีภาวะหายใจล้มเหลวเฉียบพลัน การศึกษานี้
มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบความสำ�เร็จของการหย่า
เครื่องช่วยหายใจระหว่างการนำ�ดัชนีการหายใจเร็วตื้น
มาใช้หรือไม่นำ�มาใช้ หลังจากผู้ป่วยผ่านการประเมิน
ความพร้อมทางคลินิกในการหย่าเครื่องช่วยหายใจแล้ว
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ล้มเหลวเฉียบพลัน และได้รับการใส่ท่อช่วยหายใจ และ
เครือ่ งช่วยหายใจในระยะเวลาไม่นานเกิน 7 วัน โดยไม่มโี รค
ประจำ�ตัวเป็นโรคถุงลมโป่งพอง และ/หรือโรคปอดเรือ้ รัง
ผู้ป่ว ยเหล่ านี้ทุกรายจะได้รับการประเมินความพร้ อม
ทางคลินกิ ในการหย่าเครือ่ งช่วยหายใจในช่วงเช้าของทุกวัน
ตามเกณฑ์มาตรฐานของหออภิบาลผู้ป่วย
ผู้ป่วยที่ผ่านการประเมินความพร้อมทางคลินิก
ในการหย่าเครื่องช่วยหายใจครบทุกข้อ หรือญาติของ
ผู้ป่วยเหล่านี้จะได้รับการเชิญชวนให้เข้าร่วมการศึกษา
ในครั้งนี้ โดยการลงนามในหนังสือยินยอมด้วยตนเอง
หากผู้ป่วยไม่สามารถให้คำ�ยินยอมด้วยตัวเองได้ ญาติ
สายตรงจะเป็นผู้ลงนามยินยอมแทนในการเข้าร่วมการ
ศึกษา และผู้ป่วยจะลงนามย้อนหลังเมื่อสามารถลงนาม
ยิ น ยอมด้ ว ยตนเองได้ โดยขณะทำ � การศึ ก ษาครั้ ง นี้
การรักษาอื่นๆ ที่ผู้ป่วยได้รับยังดำ�เนินไปตามมาตรฐาน
ปกติ ในการศึกษาครั้งนี้ต้องการประชากรทั้งสิ้นจำ�นวน
120 ราย จากการคำ�นวณหาประชากรตัวอย่างทางสถิติ
และมี ก ารใช้ เ ครื่ อ งช่ ว ยหายใจเพี ย งชนิ ด เดี ย วตลอด
การศึกษา คือ เครือ่ งช่วยหายใจ Dräger รุน่ Evita 4 ของ
บริษทั Dräger Medical Company สหพันธ์สาธารณรัฐ
เยอรมันนี โดยมีรปู แบบการช่วยหายใจเพียงสองรูปแบบ
คือ แบบ dual mode mechanical ventilator ในขณะ
ก่อนการหย่าเครื่องช่วยหายใจ และ pressure support
ventilator ทีไ่ ม่มี automatic tube compensation ในช่วง
การหย่าเครื่องช่วยหายใจ

ตารางที่ 1 ลักษณะความพร้อมทางคลินิกในการหย่าเครื่องช่วยหายใจ
ลักษณะความพร้อมทางคลินิกของหออภิบาลผู้ป่วยอายุรกรรม โรงพยาบาลสงขลานครินทร์
1.
		
2.
		
3.
		

ผูป้ ว่ ยมีการไหลเวียนโลหิตเป็นปกติ โดยมีอตั ราการเต้นของหัวใจระหว่าง 50-140 ครัง้ ต่อนาที และมีความดันโลหิตกลาง (mean
arterial blood pressure) อย่างน้อย 65 มิลลิเมตรปรอท
มีการใช้ยาเพื่อควบคุมความดันโลหิตในระดับต่ำ� โดยใช้ dopamine น้อยกว่า 5 ไมโครกรัมต่อน้ำ�หนัก 1 กิโลกรัมต่อนาที หรือ
norepinephrine น้อยกว่า 5 ไมโครกรัมต่อนาที
มีคา่ ความอิม่ ตัวของออกซิเจน หรือ SpO2 อย่างน้อยร้อยละ 92 โดยใช้เครือ่ งช่วยหายใจทีม่ รี ะดับความเข้มข้นของออกซิเจนน้อยกว่า
0.4 และ/หรือใช้ positive end expiratory pressure (PEEP) น้อยกว่า 8 เซนติเมตรน้ำ�
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Rapid Shallow Breathing Index

กระบวนการหย่าเครื่องช่วยหายใจมาตรฐาน
ของหออภิบาลผู้ป่วยอายุรกรรม
ในหออภิ บ าลผู้ ป่ ว ยอายุ ร กรรม โรงพยาบาล
สงขลานคริ น ทร์ มี ก ระบวนการมาตรฐานในการหย่ า
เครือ่ งช่วยหายใจทีเ่ ป็นแนวปฏิบตั มิ าตรฐานทีไ่ ด้ก�ำ หนดขึน้
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 ประกอบไปด้วย 3 ขั้นตอน ดังนี้
ขัน้ ตอนที่ 1 การประเมินความพร้อมทางคลินิก
ดังแสดงในตารางที่ 1 โดยผู้ป่วยที่ใส่เครื่องช่วยหายใจ
ทุกรายจะได้รับการประเมินถึงความพร้อมทางคลินิก
ทุกเช้า ในเวลาประมาณ 07.00 น. จากพยาบาลวิกฤต
เพื่อประเมินถึงความพร้อมในการหย่าเครื่องช่วยหายใจ
หากผู้ป่วยผ่านการประเมินความพร้อมทางคลินิกทุกข้อ
ที่กำ�หนดไว้ จะได้รับการประเมินในขั้นตอนที่ 2 ต่อไป
หากไม่ ผ่ า นการประเมิ น ความพร้ อ มทางคลิ นิ ก จะมี
การบันทึกลงในแบบบันทึกการพยาบาลประจำ�วัน และ
แจ้งให้แพทย์ผู้รักษาทราบเพื่อแก้ไขปัญหาที่ยังทำ �ให้
ไม่สามารถหย่าเครื่องช่วยหายใจได้
ขั้นตอนที่ 2 การประเมินดัชนีการหายใจ
เร็ ว ตื้ น พยาบาลวิ ก ฤตที่ เ ป็ น ผู้ ป ระเมิ น ความพร้ อ ม
ทางคลินิกจะเป็นผู้วัดดัชนีการหายใจเร็วตื้น โดยเปลี่ยน
รู ป แบบการช่ ว ยหายใจของเครื่ อ งช่ ว ยหายใจเป็ น
pressure support ventilation (PSV) โดยใช้ระดับ
pressure support (PS) ที่ 7 เซนติเมตรน้�ำ และ continuous
positive airway pressure (CPAP) 5 เซนติเมตรน้ำ�
โดยไม่ใช้ automatic tube compensation (ATC)
เป็นระยะเวลา 3 นาที แล้วจึงทำ�การวัดอัตราการหายใจ และ

Bhurayanontachai R and Chanbrahama C.

ปริมาตรการหายใจใน 1 นาที (minute ventilation)
หลังจากนั้นนำ�ค่าปริมาตรการหายใจใน 1 นาทีที่ได้
มาคำ�นวณค่าปริมาตรเฉลีย่ ต่อการหายใจ 1 ครัง้ (mean
tidal volume) แล้วนำ�มาคำ�นวณหาดัชนีการหายใจเร็วตืน้
อีกครัง้ หนึง่ ด้วยการนำ�อัตราการหายใจ หารด้วย ปริมาตร
เฉลีย่ ต่อการหายใจ 1 ครัง้ โดยผูป้ ว่ ยทีม่ คี า่ ดัชนีการหายใจ
เร็วตืน้ น้อยกว่าหรือเท่ากับ 105 จะได้รบั การเริม่ กระบวนการ
หย่าเครือ่ งช่วยหายใจตามมาตรฐานต่อไปตามขัน้ ตอนที่ 3
หากผู้ ป่ ว ยมี ค่ า ดั ช นี ก ารหายใจเร็ ว ตื้ น มากกว่ า 105
จะถือว่าไม่ผ่านการประเมิน และผู้ป่วยเหล่านี้จะได้รับ
การปรับรูปแบบการช่วยหายใจกลับไปเป็นแบบเต็มรูปแบบ
(full mechanical ventilator support) และไม่เข้าสู่
ขั้นตอนที่ 3 ของกระบวนการหย่าเครื่องช่วยหายใจ
ขัน้ ตอนที่ 3 การประเมินและติดตามความสำ�เรจ็
ของการหย่าเครอ่ื งช่วยหายใจ เมือ่ ผูป้ ว่ ยผ่านการประเมิน
ในขัน้ ตอนที่ 2 จะเริม่ การหย่าเครือ่ งช่วยหายใจตามมาตรฐาน
ด้วยการใช้รปู แบบ PSV ที่ PS 7 เซนติเมตรน้�ำ ร่วมกับ
CPAP 5 เซนติเมตรน้ำ� เป็นระยะเวลา 120 นาที โดย
จะมีการติดตามประเมินลักษณะทางคลินิกที่บ่งบอกถึง
ความสำ�เร็จในการหย่าเครื่องช่วยหายใจ (ตารางที่ 2)
ทุก 15 นาที จนครบ 120 นาที หากผูป้ ว่ ยสามารถหายใจ
ได้ด้วยรูปแบบ PSV ในระดับดังกล่าวได้ต่อเนื่องกัน
จนครบ 120 นาที จะถือว่าผูป้ ว่ ยประสบความสำ�เร็จในการ
หย่าเครื่องช่วยหายใจ และแพทย์ผู้รักษาจะพิจารณาถึง
ความพร้อมในการถอดท่อช่วยหายใจต่อไป แต่หากผูป้ ว่ ย
ไม่สามารถหายใจได้ดว้ ยรูปแบบ PSV จนครบ 120 นาที

ตารางที่ 2 ลักษณะทางคลินิกที่บ่งบอกถึงความสำ�เร็จในการหย่าเครื่องช่วยหายใจ
ลักษณะทางคลินิกที่บ่งบอกถึงความสำ�เร็จในการหย่าเครื่องช่วยหายใจ
1.
2.
		
		
		
3.

ผู้ป่วยจะต้องไม่มีอาการกระสับกระส่าย หรืออาการแสดงของภาวะหายใจล้มเหลวเฉียบพลัน
เมื่อเปรียบเทียบกับก่อนหย่าเครื่องช่วยหายใจ ผู้ป่วยจะต้องไม่มีสัญญาณชีพเปลี่ยนแปลงดังต่อไปนี้
- อัตราการหายใจเปลี่ยนแปลงมากกว่า 10 ครั้งต่อนาที
- อัตราการเต้นหัวใจเปลี่ยนแปลงมากกว่า 20 ครั้งต่อนาที
- ความดันโลหิตซิสโทลิกเปลี่ยนแปลงมากกว่า 30 มิลลิเมตรปรอท
มีระดับความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดด้วยการวัดจากปลายนิ้ว (SpO2) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 92
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ดัชนีการหายใจเร็วตื้น

รังสรรค์ ภูรยานนทชัย และ ชิติมาภรณ์ จันทร์พราหมณ์

ผู้ ป่ ว ยจะได้ รั บ การปรั บ เป็ น รู ป แบบการช่ ว ยหายใจ
เต็มรูปแบบ และถือว่าไม่ประสบความสำ�เร็จในการหย่า
เครื่องช่วยหายใจ

อย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติ การศึกษานี้ใช้โปรแกรมสถิติ
สำ�เร็จรูป SPSS รุ่น 16.0 ในการวิเคราะห์ทางสถิติ

วิธีการศึกษา
ผูป้ ว่ ยทีท่ กุ รายทีผ่ า่ นกระบวนการหย่าเครือ่ งช่วย
หายใจในขั้นตอนที่ 1 และยินยอมเข้าร่วมการศึกษา
จะได้รบั การประเมินตามขัน้ ตอนที่ 2 ของกระบวนการหย่า
เครื่ อ งช่ ว ยหายใจด้ ว ยการวั ด ดั ช นี ก ารหายใจเร็ ว ตื้ น
แต่ค่าดัชนีการหายใจเร็วตื้นที่วัดได้จะถูกบันทึกไว้ใน
แบบบันทึกข้อมูลวิจัยโดยพยาบาลวิกฤต และปกปิด
ไม่ให้ผู้วิจัยรับทราบ หลังจากนั้นผู้ป่วยทุกรายจะได้รับ
การเริ่ ม การหย่ า เครื่ อ งช่ ว ยหายใจตามขั้ น ตอนที่ 3
ในทันทีทวี่ ดั ดัชนีการหายใจเร็วตืน้ เสร็จสิน้ โดยไม่ค�ำ นึงถึง
ค่าดัชนีการหายใจเร็วตืน้ ทีว่ ดั ได้ หากผูป้ ว่ ยสามารถหย่า
เครื่องช่วยหายใจได้ตามขั้นตอนที่ 3 จนครบ 120 นาที
จะถือว่าประสบความสำ�เร็จในการหย่าเครื่องช่วยหายใจ
ด้ ว ยการใช้ ก ารประเมิ น ความพร้ อ มทางคลิ นิ ก เพี ย ง
อย่างเดียว		
หลังจากนั้นแพทย์ผู้วิจัยจะนำ�ค่าดัชนีการหายใจ
เร็วตืน้ ทีบ่ นั ทึกไว้ในขัน้ ตอนที่ 2 มาประกอบการพิจารณา
ถึงอัตราการประสบความสำ�เร็จในการหย่าเครื่องช่วย
หายใจ โดยเลือกเฉพาะผู้ป่วยที่มีดัชนีการหายใจเร็วตื้น
ในขัน้ ตอนที่ 2 น้อยกว่าหรือเท่ากับ 105 มาใช้ในการคำ�นวณ
อัตราการประสบความสำ�เร็จในการหย่าเครือ่ งช่วยหายใจ
ของการใช้ดัชนีการหายใจเร็วตื้นร่วมกับการประเมิน
ความพร้อมทางคลินิก

	ลักษณะประชากรที่เข้าร่วมการศึกษา
ผู้ป่วยที่เข้าร่วมการศึกษาจำ�นวน 120 ราย เป็น
เพศชายร้อยละ 58.3 อายุเฉลี่ย 55.8±19.7 ปี มีคะแนน
APACHE II เฉลี่ย 17.5±7.6 และมีค่ามัธยฐานการใส่
เครือ่ งช่วยหายใจประมาณ 3 (2-5) วัน โดยร้อยละ 28.3
มีสาเหตุหลักของการใช้เครื่องหายใจจากปอดอักเสบ
(pneumonia) ร้อยละ 24.2 เป็นน้�ำ ท่วมปอด (pulmonary
edema) และร้อยละ 23.3 เป็นจากภาวะเซพสิส (sepsis)

สถิติ
ลักษณะทางประชากรพื้นฐาน แสดงเป็นร้อยละ
ค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน หรือมัธยฐาน ขึน้ กับ
ประเภท และลักษณะการกระจายของข้อมูล
ในการวิ เ คราะห์ ถึ ง ความแตกต่ า งของอั ต รา
ความสำ � เร็ จในการหย่ า เครื่ อ งช่ ว ยหายใจด้ ว ยการใช้
ดัชนีการหายใจเร็วตื้น หรือไม่ใช้ดัชนีการหายใจเร็วตื้น
หลังจากการผ่านการประเมินทางคลินิกจะใช้สถิติ t-test
โดยถือว่าค่า p-value<0.05 แสดงถึงความแตกต่างกัน
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ผลการศึกษา

	ความสำ �เร็ จในการหย่ าเครื่ อ งช่ ว ยหายใจ
เมื่อใช้ และไม่ใช้ดัชนีการหายใจเร็วตื้น มาประกอบ
หลังจากการผ่านการประเมินความพร้อมทางคลินิก
ในผูป้ ว่ ยจำ�นวน 120 ราย มีผปู้ ว่ ยจำ�นวน 107 ราย
ที่ประสบความสำ�เร็จในการหย่าเครื่องช่วยหายใจ โดย
การใช้ความพร้อมทางคลินิกเพียงอย่างเดียว คิดเป็น
ร้อยละ 89.2 (107/120) แต่เมื่อนำ�ผู้ป่วยที่มีค่าดัชนี
การหายใจเร็วตื้นที่น้อยกว่าหรือเท่ากับ 105 มาร่วม
ในการประเมินกับความพร้อมทางคลินิก พบว่ามีผู้ป่วย
จำ�นวน 115 ราย ที่มีดัชนีการหายใจเร็วตื้นน้อยกว่า
หรื อ เท่ า กั บ 105 และประสบความสำ� เร็ จในการหย่ า
เครื่องช่วยหายใจจำ�นวน 106 ราย คิดเป็นร้อยละ 92.2
(106/115)
เมือ่ นำ�มาเปรียบเทียบอัตราความสำ�เร็จในการหย่า
เครื่องช่วยหายใจโดยการใช้ดัชนีการหายใจเร็วตื้น หรือ
ไม่ใช้ดัชนีการหายใจเร็วตื้น เมื่อผู้ป่วยผ่านการประเมิน
ความพร้อมทางคลินกิ พบว่าไม่มคี วามแตกต่างกันอย่างมี
นัยสำ�คัญทางสถิติ (p=0.76)

วิจารณ์

การศึ ก ษานี้ เ ป็ น การศึ ก ษาเชิ ง ทดลองแบบ
ไปข้ า งหน้ าในประชากรกลุ่ ม เดี ย ว เพื่ อ ประเมิ น ถึ ง
ความสำ�เร็จในการหย่าเครื่องช่วยหายใจในผู้ป่วยวิกฤต
ทีม่ ภี าวะหายใจล้มเหลวเฉียบพลัน โดยการนำ�หรือไม่น�ำ
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ดั ช นี ก ารหายใจเร็ ว ตื้ น มาใช้ ห ลั ง จากผู้ ป่ ว ยได้ รั บ การ
ประเมินความพร้อมทางคลินิกแล้ว โดยพบว่าการนำ �
ดัชนีการหายใจเร็วตื้นที่มีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ 105
มาใช้รว่ มกับการประเมินความพร้อมทางคลินกิ จะมีอตั รา
การประสบความสำ � เร็ จในการหย่ า เครื่ อ งช่ ว ยหายใจ
ประมาณร้ อ ยละ 92.2 ซึ่ ง สู ง กว่ า การใช้ ค วามพร้ อ ม
ทางคลินิกเพียงอย่างเดียวที่มีการประสบความสำ �เร็จ
ในการหย่ า เครื่ อ งช่ ว ยหายใจประมาณร้ อ ยละ 89.2
อย่างไรก็ตามไม่พบว่าความแตกต่างกันอย่างมีนยั สำ�คัญ
ทางสถิติ
ผลการศึกษาในครั้งนี้สอดคล้องกับผลการศึกษา
สองการศึ ก ษาในอดี ต ที่ พ บว่ า ผู้ ป่ ว ยที่ มี ค วามพร้ อ ม
ทางคลินิกในการหย่าเครื่องช่วยหายใจร่วมกับกลศาสตร์
ของการหายใจ (respiratory mechanic) ที่เหมาะสม
จะประสบความสำ�เร็จในการหย่าเครือ่ งช่วยหายใจประมาณ
ร้อยละ 65-857,8 อย่างไรก็ตาม พบว่าการศึกษาทั้งสอง
การศึกษาไม่ได้มีการกำ �หนดความพร้อมทางคลินิกที่
ชัดเจน อาทิ ไม่ได้ก�ำ หนดเกณฑ์ของค่าสัญญาณชีพอย่าง
ครบถ้วน หรือเกณฑ์การแลกเปลีย่ นก๊าซ อีกทัง้ ยังคัดเลือก
เฉพาะผู้ป่วยที่ไม่ได้รับการใช้ยาควบคุมความดันโลหิต
และยังใช้การประเมินการหย่าเครื่องช่วยหายใจร่วมกับ
กลศาสตร์ ข องการหายใจเป็ น หลั ก มากกว่ า ลั ก ษณะ
ทางคลิ นิ ก ซึ่ ง แตกต่ า งจากการศึ ก ษาในครั้ ง นี้ ที่ มี
การกำ�หนดตัวแปรทีบ่ ง่ บอกถึงความพร้อมทางคลินกิ และ
การแลกเปลี่ยนก๊าซเป็นหลัก โดยไม่ได้คำ�นึงถึงการหย่า
เครื่ อ งช่ ว ยหายใจร่ ว มกั บ กลศาสตร์ ข องการหายใจ
แต่อย่างใด
อย่างไรก็ตามแพทย์ส่วนใหญ่ยังคงลังเลที่จะใช้
ความพร้อมทางคลินิกเพียงอย่างเดียวในการเริ่มต้นการ
หย่าเครื่องช่วยหายใจ โดยนิยมใช้ดัชนีต่างๆ ประกอบ
การพิ จ ารณาในการหย่ า เครื่ อ งช่ ว ยหายใจ ซึ่ ง ดั ช นี
การหายใจเร็ ว ตื้ น เป็ น ดั ช นี ที่ มี ค วามนิ ย มมากที่ สุ ด
ในปั จ จุ บั น มี ก ารศึ ก ษาที่ พ บว่ า ค่ า ดั ช นี ก ารหายใจ
เร็วตื้นที่น้อยกว่าหรือเท่ากับ 105 จะสามารถทำ�นาย
ความสำ�เร็จในการหย่าเครื่องช่วยหายใจด้วยความไว
และความจำ�เพาะร้อยละ 97 และ 64 ตามลำ�ดับ5 ซึ่ง
เมือ่ นำ�มาหาค่าทีใ่ ช้ในการทำ�นายความสำ�เร็จในการหย่า
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เครื่องช่วยหายใจโดยไม่คำ�นึงถึง pretest probability
ได้คา่ likelihood ratio positive (LR+) 2.7 และ likelihood ratio negative (LR-) 0.05 ตามลำ�ดับ แต่กระนัน้
ก็ตามพบว่าการใช้ดชั นีการหายใจเร็วตืน้ เพียงอย่างเดียว
ในการเริม่ ทำ�นายผลสำ�เร็จของการหย่าเครือ่ งช่วยหายใจ
จะทำ�ให้เกิดความล่าช้าในการหย่าเครื่องช่วยหายใจได้6,9
อีกทั้งวิธีการวัดดัชนีการหายใจเร็วตื้นในแต่ละการศึกษา
ก็มคี วามแตกต่างกันซึง่ ส่งผลกระทบต่อค่าดัชนีการหายใจ
เร็วตื้นที่วัดได้เช่นกัน10
จากคำ � แนะนำ � ในการหย่ า เครื่ อ งช่ ว ยหายใจ
ในปัจจุบัน ได้แนะนำ�ให้ใช้ความพร้อมทางคลินิกเป็นตัว
กระตุ้นเตือนให้แพทย์ผู้รักษาเริ่มกระบวนการหย่าเครื่อง
ช่วยหายใจ และใช้ดัชนีการหายใจเร็วตื้นมาเพื่อช่วย
ในการทำ� นายความสำ� เร็ จ 11 จากผลการศึ ก ษาครั้ ง นี้
พบว่ า หากปฏิ บั ติ ต ามคำ � แนะนำ � ดั ง กล่ า วแม้ ว่ า จะมี
ความสำ�เร็จในการหย่าเครื่องช่วยหายใจสูงขึ้น แต่ไม่มี
ความแตกต่ า งอย่ า งมี นั ย สำ � คั ญ ทางสถิ ติ กั บ การใช้
ความพร้อมทางคลินิกเพียงอย่างเดียว
อย่างไรก็ตามเมื่อทำ�การวิเคราะห์ถึงความสำ�เร็จ
ในการหย่ า เครื่ อ งช่ ว ยหายใจในกรณี ที่ ผู้ ป่ ว ยมี ดั ช นี
การหายใจเร็วตื้นมากกว่าหรือน้อยกว่า 105 หลังจาก
ได้รับการประเมินความพร้อมทางคลินิกแล้วนั้น พบว่า
ในผู้ ป่ ว ยที่ มี ค วามพร้ อ มทางคลิ นิ ก ร่ ว มกั บ ดั ช นี ก าร
หายใจเร็ ว ตื้น น้ อ ยกว่ า 105 จะประสบความสำ � เร็ จ
ในการหย่าเครื่องช่วยหายใจประมาณร้อยละ 92.2 แต่
ในผูป้ ว่ ยทีม่ คี วามพร้อมทางคลินิก และมีดชั นีการหายใจ
เร็วตืน้ มากกว่า 105 จะมีผปู้ ว่ ยเพียงร้อยละ 20 ทีป่ ระสบ
ความสำ�เร็จในการหย่าเครื่องช่วยหายใจ (ตารางที่ 3)
เมื่ อ นำ � ความพร้ อ มทางคลิ นิ ก ร่ ว มกั บ ดั ช นี
การหายใจเร็วตื้นทีน่ อ้ ยกว่า 105 มาทำ�นายความสำ�เร็จ
ในการหย่าเครื่องช่วยหายใจ พบว่ า จะมี ค วามไวและ
ความจำ�เพาะประมาณร้อยละ 99.0 และ 30.7 ตามลำ�ดับ
โดยมี positive และ negative predictive value ประมาณ
ร้อยละ 92.1 และ 80.0 ตามลำ�ดับ และคิดเป็น LR+ เท่ากับ
1.43 และ LR- เท่ากับ 0.03 ซึง่ สามารถจะแปลผลได้วา่
จะมีความเป็นไปได้เพิ่มขึ้นในการหย่าเครื่องช่วยหายใจ
สำ�เร็จในผู้ป่วยที่มีความพร้อมทางคลินิก และมีดัชนี
การหายใจเร็วตื้นน้อยกว่าหรือเท่ากับ 105
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ดัชนีการหายใจเร็วตื้น

ตารางที่ 3 ความไวและความจำ�เพาะของค่าดัชนีการหายใจเร็วตื้นที่มากกว่าหรือน้อยกว่า 105 ต่อความสำ�เร็จ
ของการหย่าเครื่องช่วยหายใจ
จำ�นวนผู้ป่วยที่
ประสบความสำ�เร็จ
ในการหย่า
เครื่องช่วยหายใจ
(ราย)

จำ�นวนผู้ป่วยที่
ไม่ประสบความ
สำ�เร็จในการหย่า
เครื่องช่วยหายใจ
(ราย)

อัตราความสำ�เร็จ
ในการหย่า
เครื่องช่วยหายใจ
(ร้อยละ)

106

9

92.2

1

4

20.0

จำ�นวนผู้ป่วยที่มีความพร้อมทางคลินิกร่วมกับดัชนี
การหายใจเร็วตื้นน้อยกว่าหรือเท่ากับ 105 (ราย)
จำ�นวนผู้ป่วยที่มีความพร้อมทางคลินิกร่วมกับดัชนี
การหายใจเร็วตื้นมากกว่าหรือเท่ากับ 105 (ราย)

sensitivity 99.0%, specificity 30.7%, positive predictive value 92.1%, negative predictive value 88.0%

ในผู้ป่วยที่มีความพร้อมทางคลินิก และมีดัชนี
การหายใจเร็วตื้นมากกว่า 105 มีความจำ�เพาะสูงมาก
ที่จะหย่าเครื่องช่วยหายใจไม่สำ�เร็จ โดยมีความไวและ
ความจำ � เพาะในการหย่ า เครื่ อ งช่ ว ยหายใจไม่ สำ � เร็ จ
คิดเป็นร้อยละ 30.8 และ 99.1 ตามลำ�ดับ หรือมีคา่ LR+
เท่ากับ 30.8 และ LR- เท่ากับ 0.7 อย่างไรก็ตามในการศึกษา
ครัง้ นีม้ จี �ำ นวนผูป้ ว่ ยทีม่ คี า่ ดัชนีการหายใจเร็วตืน้ มากกว่า
105 เพียง 5 ราย หรือคิดเป็นประมาณร้อยละ 4.2 ของ
ประชากรทั้ ง หมด ซึ่ ง ขนาดจำ � นวนประชากรอาจจะ
ไม่ เ พี ย งพอต่ อ การวิ เ คราะห์ ห าความสำ � คั ญ ทางสถิ ติ
อาจจะต้องมีการดำ�เนินการศึกษาเพิม่ เติมต่อไปในการศึกษา
ที่มีจำ�นวนประชากรที่มากขึ้น
แต่กระนั้นก็ตาม การศึกษาครั้งนี้ผู้ป่วยที่ผ่าน
การประเมินความพร้อมทางคลินิกส่วนใหญ่หรือคิดเป็น
ร้อยละ 95.83 (115 ราย) มีค่าดัชนีการหายใจเร็วตื้น
น้อยกว่า 105 ซึ่งแสดงให้เห็นว่าผู้ป่วยในการศึกษานี้
อาจเป็นกลุม่ ผูป้ ว่ ยทีไ่ ม่ได้เป็นผูป้ ว่ ยทีม่ คี วามยากลำ�บาก
ในการหย่ า เครื่ อ งช่ ว ยหายใจ จึ ง อาจจะทำ �ให้ ไ ม่ เ ห็ น
ประโยชน์ทชี่ ดั เจนของการนำ�ดัชนีการหายใจเร็วตืน้ มาใช้
ในการทำ�นายความสำ�เร็จของการหย่าเครื่องช่วยหายใจ
ในการศึกษานี้

จุดเด่นของการศึกษานี้ คือ เป็นการศึกษาแบบ
สถาบันเดี่ยว และพยาบาลวิกฤตที่เกี่ยวข้องในการวิจัย
ครั้ ง นี้ มี ค วามเข้ าใจในกระบวนการการศึ ก ษา และได้
เรียนรู้กระบวนการหย่าเครื่องช่วยหายใจ และสามารถ
บันทึกข้อมูลอย่างถูกต้องก่อนทำ�การศึกษาจริง เนือ่ งจาก
กระบวนการหย่าช่วยหายใจวิธนี เี้ ป็นแนวปฏิบตั มิ าตรฐาน
ในหออภิบาลผู้ป่วยที่ได้ปฏิบัติมามากว่า 4 ปีก่อนเริ่ม
ทำ�การศึกษา ซึง่ เหตุดงั กล่าวจะช่วยให้ลดการเกิดลำ�เอียง
จากการดูแลผู้ป่วยระหว่างการหย่าเครื่องช่วยหายใจ
การเก็บข้อมูล และลดข้อผิดพลาดในการบันทึกข้อมูล
นอกจากนี้ ใ นการศึ ก ษานี้ ยั ง มี ก ารกำ � หนดเกณฑ์ ก าร
คัดเข้าของกลุ่มผู้ป่วยที่ใช้ในการศึกษาอย่างชัดเจน และ
แตกต่างจากการศึกษาอื่นๆ โดยกำ�หนดเฉพาะผู้ป่วย
ที่มีภาวะการหายใจล้มเหลวเฉียบพลันที่ไม่มีโรคปอด
เรื้อรัง มีระยะเวลาการใส่เครื่องช่วยหายใจค่อนข้างสั้น
และมีความพร้อมทางคลินิกในการหย่าเครื่องช่วยหายใจ
อย่างไรก็ตามการศึกษานีไ้ ม่สามารถทีจ่ ะนำ�ไปใช้
ในการประเมินความสำ�เร็จในการหย่าเครื่องช่วยหายใจ
ในผู้ป่วยประเภทอื่นๆ เช่น ผู้ป่วยถุงลมโป่งพอง หรือ
มีภาวะหลอดลมอักเสบเรื้อรัง อีกทั้งผู้ป่วยในการศึกษา
ครั้ ง นี้ เ ป็ น ผู้ ป่ ว ยที่ ป ระสบความสำ � เร็ จ ในการหย่ า
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เครือ่ งช่วยหายใจในการพยายามในครัง้ แรก ซึง่ ถือว่าเป็น
simple weaning มีระยะเวลาการใส่เครื่องช่วยหายใจ
สัน้ และมีความรุนแรงของโรคตามคะแนน APACHE II
ที่ค่อนข้างน้อย ซึ่งอาจจะไม่สามารถนำ�ผลการศึกษา
ในครั้งนี้ไปใช้ในกลุ่มผู้ป่วยที่มีระดับความรุนแรงของโรค
มาก และมีประวัตกิ ารยากลำ�บากของการหย่าเครือ่ งช่วย
หายใจ (difficult weaning) ข้อจำ�กัดอีกประการหนึง่ คือ
การศึกษานีไ้ ม่สามารถประเมินถึงความสำ�เร็จในการถอด
ท่อช่วยหายใจซึง่ เป็นตัววัดอีกตัวหนึง่ ทีส่ ำ�คัญในการหย่า
เครือ่ งช่วยหายใจ อีกทัง้ อาจจะไม่สามารถนำ�ผลการศึกษา
ในครั้งนี้ไปอ้างอิงได้ในสถาบันอื่น เนื่องจากข้อกำ�หนด
ในการประเมินความพร้อมทางคลินกิ และแนวปฏิบตั ขิ อง
การหย่ า เครื่ อ งช่ ว ยหายใจของแต่ ล ะสถาบั น อาจจะมี
ความแตกต่างกัน

สรุป

ในผูป้ ว่ ยที่ได้รบั การใส่ทอ่ ช่วยหายใจจากภาวะ
หายใจล้มเหลวเฉียบพลัน การนำ�ดัชนีการหายใจ
เร็ ว ตื้ น มาร่ ว มใช้ ใ นการประเมินถึ งควา มพร้ อ ม
ในการหย่ าเครื่ อ งช่ ว ยหายใจในผู้ ป่ ว ยที่ผ่ าน การ
ประเมินความพร้ อ มทางคลินิก มี แ นวโน้ ม ทำ �ให้
ความสำ �เร็ จในการหย่ าเครื่ อ งช่ ว ยหายใจเพิ่ ม ขึ้ น
แต่ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติ
อย่างไรก็ตามมีข้อสังเกตจากการศึกษาในครั้งนี้ว่า
ผูป้ ว่ ยที่มีความพร้อมทางคลินิก แต่มดี ชนี
ั การหายใจ
เร็วตืน้ มากกว่า 105 ประสบความสำ�เรจ็ ในการหย่า
เครื่องช่วยหายใจค่อนข้างน้อย แต่จำ�เป็นที่จะต้อง
มีการศึกษาเพิ่มเติมถึงกรณีดงั กล่าวต่อไปในอนาคต
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