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Abstract:
Purpose: This experimental study aimed to investigate the effects 
of infant positioning based on a clinical nursing practice guideline 
for oxygen saturation, heart rate, respiration rate and duration of 
weaning from a mechanical ventilator in preterm infants.  
Design: Experimental research design 
Methods: Subjects were 30 preterm infants with gestational age 
between 24 and 36 weeks, who had been admitted into the 
Pediatric Intensive Care Unit, Nakhonpathom Hospital, Thailand.  
All subjects were randomly assigned to either experimental or 
control group, with 15 in each group. Data were collected from 
November 2008 through to September 2009. Statistical analyses 
used were descriptive statistics, Mann-Whitney U test and 
Analysis of Covariance (ANCOVA).  
Main findings: The results showed that the mean oxygen 
saturation levels in preterm infants, when receiving positioning 
based on the clinical nursing practice guideline, were significantly 
higher than in preterm infants receiving regular positioning   
(p< .05).  Mean heart rate, mean respiration rate and mean 
duration of weaning from a mechanical ventilator were not 
significantly different between the two groups (p>.05).  
Conclusionandrecommendations: These findings suggest that 
positioning based on the clinical nursing practice guideline does 
contribute to a higher mean oxygen saturation in preterm infants 
than does regular positioning. These results provide useful 
information for nurses about the benefits in following the clinical 
nursing practice guideline for positioning preterm infants during 
weaning from a mechanical ventilation. 
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ประสิทธิผลของการจัดท่านอนตามแนวปฏิบัติการพยาบาล
ทางคลินิกต่อค่าความอิ่มตัวของออกซิเจนอัตราการเต้นของหัวใจ
อัตราการหายใจและระยะเวลาในการหย่าเครื่องช่วยหายใจ
ในทารกเกิดก่อนกำหนด*
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บทคดัยอ่:  
วตัถปุระสงค:์ เพือ่ศกึษาผลของการจดัทา่นอนตามแนวปฏบิตักิารพยาบาลทาง
คลนิกิและการจดัทา่นอนตามการพยาบาลปกตติอ่คา่ความอิม่ตวัของออกซเิจน 
อตัราการเตน้ของหวัใจ อตัราการหายใจและระยะเวลาในการหยา่เครือ่งชว่ย
หายใจในทารกเกดิกอ่นกำหนด  
รปูแบบการวจิยั: การวจิยัเชงิทดลอง 
วธิดีำเนนิการวจิยั: กลุม่ตวัอยา่งเปน็ทารกเกดิกอ่นกำหนดทีม่ารดามอีายคุรรภ์
ตั้งแต ่ 24 สัปดาห ์ ถึง 36 สัปดาห ์ รับการรักษาในห้องผู้ป่วยหนักกุมาร  
เวชกรรม โรงพยาบาลนครปฐม คดัเลอืกกลุม่ตวัอยา่งแบบเฉพาะเจาะจงตาม
เกณฑท์ีก่ำหนด จำนวน 30 ราย ทำการสุม่ตวัอยา่งโดยวธิจีบัฉลากเพือ่เขา้กลุม่
ทดลองและกลุม่ควบคมุ จำนวนกลุม่ละ 15 ราย วเิคราะหข์อ้มลูโดยใชส้ถติเิชงิ
พรรณนา สถติทิดสอบแมนวทินยี ์ย ูและสถติวิเิคราะหค์วามแปรปรวนรว่ม  
ผลการวจิยั: ทารกเกดิกอ่นกำหนดที่ไดร้บัการจดัทา่นอนตามแนวปฏบิตักิาร
พยาบาลทางคลนิกิ มคีา่เฉลีย่ความอิม่ตวัของออกซเิจนมากกวา่ทารกเกดิกอ่น
กำหนดที่ไดร้บัการจดัทา่นอนตามการพยาบาลปกตอิยา่งมนียัสำคญัทางสถติ ิ
(p< .05) แตค่า่เฉลีย่อตัราการเตน้ของหวัใจ อตัราการหายใจและระยะเวลาใน
การหยา่เครือ่งชว่ยหายใจแตกตา่งกนัอยา่งไมม่นียัสำคญัทางสถติ ิ(p>.05) 
สรปุและขอ้เสนอแนะ: พยาบาลทีป่ฏบิตังิานในหอผูป้ว่ยทารกแรกเกดิควรนำ
วธิกีารจดัทา่นอนตามแนวปฏบิตักิารพยาบาลทางคลนิกิมาใชเ้ปน็แนวทางการ
จดัทา่นอนทารกเกดิกอ่นกำหนดขณะหยา่เครือ่งชว่ยหายใจ  เพือ่ชว่ยใหท้ารก
เกดิกอ่นกำหนดมคีา่ความอิม่ตวัของออกซเิจนเพิม่ขึน้  
 
คำสำคญั: แนวปฏบิตักิารพยาบาลทางคลนิกิ  การจดัทา่นอน ทารกเกดิกอ่น
กำหนด การหยา่เครือ่งชว่ยหายใจ 
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