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Abstract
Purpose:To study the effect of using an oral care clinical nursing 
practice guideline on oral hygiene status and Ventilator-Associated 
Pneumonia (VAP) in intubated patients. 
Design: An experimental study, pretest-posttest control group 
design 
Methods: Twenty four critically ill patients with oral intubation 
aged 15 years old or over were included. The data was collected by 
using a demographic questionnaire, an oral assessment form, and 
a VAP assessment form, and analyzed by using frequency, 
percentage, means, Mann-Whitney U-test and Chi-square test.  
Main findings: After receiving oral care, the participants in 
experimental group had a significant lower mean score of 
abnormality of oral hygiene status than those in the control group 
(p < .05). However, VAP rates in both groups were not significantly 
different (p > .05). 
Conclusion and recommendations: The utilization of this 
guideline could reduce abnormality of oral hygiene status, but 
results did not statistically demonstrate a decrease in VAP rates. 
Further study should increase the sample size and select 
participants who have been intubated for more than 5 days. 
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ผลของการใช้แนวปฏิบัติการพยาบาลในการดูแลความสะอาด
ช่องปากต่อภาวะสุขภาพของช่องปากและการเกิดปอดอักเสบ
จากการใช้เครื่องช่วยหายใจในผู้ป่วยที่ ใส่ท่อช่วยหายใจ*
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บทคดัยอ่  
วัตถุประสงค์: เพื่อศึกษาผลของการใช้แนวปฏิบัติการพยาบาลในการดูแล
ความสะอาดชอ่งปากตอ่ภาวะสขุภาพของชอ่งปากและการเกดิปอดอกัเสบจาก
การใชเ้ครือ่งชว่ยหายใจในผูป้ว่ยที่ใสท่อ่ชว่ยหายใจ 
รปูแบบการวจิยั: การวจิยัแบบทดลองประเภทวดักอ่นและหลงัการทดลอง  
วิธีดำเนินการวิจัย: ศึกษาผู้ป่วยวิกฤตที่ใส่ท่อช่วยหายใจทางปากซึ่งมีอาย ุ 
อยา่งตำ่ 15 ป ีจำนวน 24 ราย เกบ็รวบรวมขอ้มลูโดยใชแ้บบสอบถามขอ้มลู
สว่นบคุคล แบบประเมนิภาวะสขุภาพชอ่งปาก และแบบบนัทกึอตัราการเกดิ
ปอดอักเสบจากการใช้เครื่องช่วยหายใจ วิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคล โดยใช้
ความถี ่ รอ้ยละและคา่เฉลีย่ วเิคราะหข์อ้มลูภาวะสขุภาพชอ่งปากและอตัรา
การเกดิปอดอกัเสบจากการใชเ้ครือ่งชว่ยหายใจ โดยใชส้ถติแิมน-วทิน-ีย ู และ
ไคสแควร ์
ผลการวิจัย: ภายหลังได้รับการดูแลความสะอาดช่องปาก กลุ่มทดลองมี
คะแนนเฉลีย่ความผดิปกตขิองภาวะสขุภาพชอ่งปากตำ่กวา่กลุม่ควบคมุอยา่งมี
นยัสำคญัทางสถติ ิ (p < .05) สว่นอตัราการเกดิปอดอกัเสบจากการใชเ้ครือ่ง
ชว่ยหายใจของกลุม่ตวัอยา่งทัง้สองกลุม่ไมแ่ตกตา่งกนั (p > .05) 
สรปุและขอ้เสนอแนะ: การใชแ้นวปฏบิตันิีส้ามารถลดความผดิปกตขิองภาวะ
สุขภาพช่องปาก แต่ไม่ส่งผลต่อการลดอัตราการเกิดปอดอักเสบจากการใช้
เครือ่งชว่ยหายใจ เนือ่งจากขอ้จำกดัของกลุม่ตวัอยา่ง ซึง่การศกึษาครัง้ตอ่ไป
ควรเพิม่จำนวนกลุม่ตวัอยา่ง และศกึษาในกลุม่ผูป้ว่ยที่ใสท่อ่ชว่ยหายใจนาน
กวา่ 5 วนั 
 
 
 
 
 
คำสำคัญ: แนวปฏิบัติการพยาบาล การดูแลความสะอาดช่องปาก ภาวะ
สขุภาพของชอ่งปาก ปอดอกัเสบจากการใชเ้ครือ่งชว่ยหายใจ ผูป้ว่ยที่ใสท่อ่
ชว่ยหายใจ 
 




