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Abstract
 Purpose: To study the success rate of weaning from mechanical ventilation and to determine the factors 
related to weaning success in pediatric patients. 
 Design: A correlational study design.
 Methods: The sample consisted of 48 pediatric patients who were 1 month to 15 years old and were put 
on mechanical ventilator for more than 24 hours in pediatric intensive care unit in a tertiary hospital. Data were 
collected by medical information data sheets and assessment forms for weaning readiness. Descriptive statistics 
and Fisher’s exact test were used for data analysis. 
 Main findings: The majority of subjects 83.3 % were successfully weaned from mechanical ventilation. 
Readiness of weaning from mechanical ventilation was the only factor significantly related to the success of 
weaning from mechanical ventilation in pediatric patients (p < .05). 
 Conclusion and recommendations: The study findings suggest that information from assessment of 
weaning readiness should be used in nursing care of pediatric patients with mechanical ventilator and in  
assisting physicians to decide when to wean patients from mechanical ventilator in order to promote weaning 
success in pediatric patients.
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ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความสำาเร็จในการหย่าเครื่องช่วยหายใจ
ในผู้ป่วยเด็ก: การศึกษาเบื้องต้น*
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บทคัดย่อ

 วัตถุประสงค์: ศึกษาอัตราความสำาเร็จในการหย่าเคร่ืองช่วยหายใจ และปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับความสำาเร็จในการหย่าเคร่ือง

ช่วยหายใจในผู้ป่วยเด็ก

 รูปแบบการวิจัย: การวิจัยคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเชิงความสัมพันธ์

 วิธีดำาเนินการวิจัย: กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ป่วยเด็กอายุ 1 เดือน - 15 ปี จำานวน 48 ราย ท่ีใส่เคร่ืองช่วยหายใจนานมากกว่า 24 

ช่ัวโมงข้ึนไป ในหอผู้ป่วยหนักกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลระดับตติยภูมิแห่งหน่ึง เก็บข้อมูลโดยการสังเกตและบันทึกข้อมูลจากแฟ้ม

ประวัติผู้ป่วยเด็ก ตามแบบบันทึกข้อมูลด้านการรักษา และแบบประเมินความพร้อมในการหย่าเคร่ืองช่วยหายใจ วิเคราะห์ข้อมูลด้วย

สถิติเชิงพรรณนา และสถิติ Fisher’s exact test

 ผลการวิจัย: กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ ร้อยละ 83.3 มีความสำาเร็จในการหย่าเคร่ืองช่วยหายใจ และความพร้อมในการหย่าเคร่ือง

ช่วยหายใจเป็นปัจจัยเดียวท่ีมีความสัมพันธ์กับความสำาเร็จในการหย่าเคร่ืองช่วยหายใจ อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ (p < .05)

 สรุปและข้อเสนอแนะ: พยาบาลควรนำาข้อมูลท่ีได้จากการประเมินความพร้อมในการหย่าเคร่ืองช่วยหายใจไปใช้ในการดูแล 

ผู้ป่วยเด็กท่ีใส่เคร่ืองช่วยหายใจ และเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจของแพทย์ในการวางแผนหย่าเคร่ืองช่วยหายใจ เพ่ือส่งเสริมให้ 

ผู้ป่วยเด็กมีความสำาเร็จในการหย่าเคร่ืองช่วยหายใจ

คำาสำาคัญ: ความสำาเร็จในการหย่าเคร่ืองช่วยหายใจ ความพร้อมในการหย่าเคร่ืองช่วยหายใจ ผู้ป่วยเด็กท่ีใส่เคร่ืองช่วยหายใจ


