
Alarms 

ความเป็นมาและความสาํคัญของปัญหา 

Alarms เป็นสญัญาณเตือนบอกเหตกุารณ์ท่ีเปล่ียนแปลงของเคร่ืองมืออปุกรณ์ทางการแพทย์ท่ีผู้ ใช้ตัง้ให้เคร่ือง

เตือน เพ่ือเป็นสิ่งแสดงวา่ต้องได้รับการแก้ไขทนัที ป้องกนัการเกิดภาวะแทรกซ้อน ซึง่มีความสําคญัตอ่ชีวิต   

 ปัจจบุนัมีท่ีเข้ารับการรักษาในหอผู้ ป่วยสามญั ท่ีใช้เคร่ืองช่วยหายใจ และอปุกรณ์ทางการแพทย์อ่ืน ๆ ท่ีใช้ในการ

ประเมินอาการผู้ ป่วยเพ่ือให้ผู้ ป่วยปลอดภยั และมีประสทิธิภาพตอ่การรักษาของแพทย์ ซึง่ในแต่ละอปุกรณ์ทางการแพทย์

จะมี Alarms เป็นสญัญาณเตือนความผิดปกติท่ีเกิดขึน้กบัผู้ ป่วย จากท่ีได้ดําเนินการ nurse round ได้พบปัญหา การ 

setting Alarm ไมเ่หมาะสมกบัผู้ ป่วยใน 6 เดือนท่ีผา่นมาจํานวน 19 ครัง้ เคร่ืองร้องสญัญาณ Low battery จํานวน 1 ครัง้ 

และพบ order ไมค่รอบคลมุ จํานวน 19 ครัง้ ซึง่ปัญหาดงักลา่วสง่ผลโดยตรงต่อผู้ ป่วย ดงันัน้เพ่ือให้บคุลากรได้ตระหนกั

ในการดแูลผู้ ป่วยท่ีใช้อปุกรณ์ทางการแพทย์มีความใสใ่จตอ่ Alarms ภายใต้แนวคิดท่ีวา่ ความผกูพนั เพ่ือคณุภาพ

เช่ือมตอ่กบัการพฒันาอยา่งระบบสร้างพลงัการร่วมมือ  

วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้ได้มาตรฐาน ของการใช้เคร่ืองช่วยหายใจ  

2. เพ่ือให้ผู้ รับบริการปลอดภยั  และพงึพอใจตอ่การรับบริการ 

3. เพ่ือลดอบุติัการณ์ และเหตกุารณ์ไมพ่งึประสงค์  

 

                                            



แนวทางการตัง้เคร่ืองช่วยหายใจ 

การใช้  Mode  ช่วยหายใจ 

 Mode ตัง้ค่า / กาํหนด ส่ิงที่ผู้ป่วยได้รับการช่วย (Variable  Parameters) 

1 CMV 
VCV 

TV 
RR 
PEEP 
FiO2 

-Preset  tidal volume and Flow rate , only assisted or  controlled  
breaths 
(No  spontaneous  breaths) 

2 PCV 
P-CMV 

Pressure  control 
(Pinsp , PC) 
RR 
PEEP 
FiO2 

- Preset  airway  pressure and  inspiratory  time , only assisted or  
controlled  breaths 
- TV ,  RR ,  Flow 

3 VC-SIMV TV 
RR 
Ti 
PEEP 
FiO2 
PS  (มีหรือไม่มีก็ได้) 

-Preset  tidal volume and Flow rateมีassisted or  controlled  breaths
ตามRR ท่ีตัง้ไว้  ถ้ามีอตัราการหายใจมากกวา่Rate ท่ีตัง้ไว้จะเป็น 
Spontaneous  breath  with  or  without  pressure support (PS) 
เหมือน V-CMV+PSV+CPAP มาผสมกนั 

4 PC-SIMV Pinsp , PC 
RR 
Ti 
PEEP 
FiO2 
PS  (มีหรือไม่มีก็ได้) 

-Preset  airway  pressure and  inspiratory  timeมีassisted or  
controlled  breaths  ตามRR ท่ีตัง้ไว้ถ้ามีอตัราการหายใจมากกวา่Rate ท่ีตัง้
ไว้จะเป็น Spontaneous  breath  with  or  without  pressure support 
(PS) 
เหมือน P-CMV+PSV+CPAP มาผสมกนั 

5 Spontaneous   
ventilation 
with  pressure 
support 
(CPAP with 
PS) 

PSไม่มี assisted  
controlled  breaths 
PEEP 
FiO2 
 

- จะมีแต ่ Spontaneous  breath    ตามท่ีผู้ ป่วยหายใจ  trigger  เคร่ืองช่วย
หายใจร่วมกบัpressure support(PS)  ตามท่ีกําหนดไว้ 
- TV , Ti , RR , Flow 
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ส่วนอีก 2 Mode   ไม่ค่อยใช้บ่อย 

 Dual  control  หมายถึง Mode  การช่วยหายใจท่ีใช้หลกัของ  Pressure  control  และ  

Volume  control  มาผสมกนัเป็นการใช้Pressure  control  เวลาตัง้จะกําหนด Tidal  volume (TV)ท่ี

ต้องการถ้าไมไ่ด้  Volume  ท่ีต้องการเคร่ืองก็จะปรับเพิม่ระดบั Pressure  เพ่ือให้ได้ Volume  ท่ีกําหนด  

(ถ้า  Pressure  ยงัไมเ่กิน  upper  limits)แล้วถ้าได้ Tidal  volume (TV)มากเกินไป  ก็จะมีการปรับลด

ระดบัความดนั(Pressure) ลงมา    Mode นี ้ จงึเรียกวา่  Mode Pressureregulatedvolume  control  

(PRVC) 

 Biphasic  pressure  mode  หมายถงึ  การช่วยหายใจท่ีมีหลกัการ  คือ  เคร่ืองจะให้ 

Gas  flow  เพ่ือให้เกิดการเปล่ียนแปลงของระดบัความดนั(Pressure)  ในทางเดนิหายใจเป็นสองระดบั

สลบักนั (Pressure  high/Pressure low)ตามระยะเวลาและจํานวน cycle 1 นาทีท่ีกําหนด  ถ้าผู้ ป่วย

หายใจเอง (Spontaneous  breathing) ก็สามารถหายใจเข้า-ออกเป็นSpontaneous  breath  ได้เพิ่มจาก

ระดบัความดนัท่ีตัง้ให้  ซึง่จะเป็นการเพิม่  Synchronization ของผู้ ป่วย  และเพิ่ม  mean  airway  

pressureซึง่อาจทําให้  Oxygenation  ดีขึน้ได้   Mode  ท่ีใช้หลกัการนี ้ คือ  Airway  Pressure  Release  

Ventilation  (APRV) ,  Biphasic   Positive  Airway Pressure  (BiPAP) 

 

                 

 



แนวทางการตัง้ Alarm 

No. Alarms เกณฑ์การตัง้ค่า ความหมาย 
1 High pressure alarm สงูกวา่คา่ peak air way 

pressure 5-10 ซม./นํา้ แต่
ไมเ่กิน 35 ซม./นํา้ 

เตือนวา่ความดนัในทางเดนิหายใจสงูกวา่คา่ท่ีตัง้ไว้ 

2 Low pressure alarm ต่ํากวา่คา่ peak air way 
pressure 5-10 ซม./นํา้ 

เตือนวา่ความดนัในทางเดนิหายใจเข้าต่ํากวา่ท่ีตัง้ไว้ ซึง่บง่
บอกวา่มีการร่ัวมาก หรือวงจรเคร่ืองช่วยหายใจหลดุ หรือ
อาจเกิดจาก flow ของเคร่ืองไมเ่พียงพอกบัท่ีผู้ ป่วยหายใจอยู่
ทําให้ความดนัในทางเดนิหายใจต่ําลง 

3 Loss of peep  ตัง้ไว้ต่ํากวา่ peep 3-5 
ซม./นํา้ 

เตือนวา่คา่ peep ต่ํากวา่คา่ท่ีตัง้ไว้ บง่บอกวา่มีการร่ัวหรือ
ผู้ ป่วยหายใจจน peak air way pressure ต่ําลง 

4 High RR. ตัง้ไว้สงูกวา่คา่ท่ีคาดหวงั 
10 ครัง้/นาที 

เตือนเม่ืออตัราการหายใจทัง้หมดสงูกวา่คา่ท่ีตัง้ไว้ 

5 Low RR. ตัง้ต่ํากวา่ 6-8 ครัง้/นาที  เตือนเม่ืออตัราหายใจทัง้หมดต่ํากวา่คา่ท่ีตัง้ไว้  
6 Apnea alarm  15-20 วนิาที เตือนเม่ือเคร่ืองอยูใ่น expiratory phase เกินกวา่ท่ีตัง้ 
7 High VT ตัง้มากวา่ท่ีได้อยู ่25 % เตือนเม่ือ exhaled VT ท่ีวดัได้สงูกวา่คา่ท่ีตัง้ไว้ 
8 Low VT 100-200 ml. เตือนเม่ือ exhaled VT ท่ีวดัได้ต่ํากวา่คา่ท่ีตัง้ 
9 High VE ตัง้มากวา่ท่ีได้อยู ่25 % เตือนเม่ือ exhaled minute volume ท่ีวดัได้สงูกวา่คา่ท่ีตัง้ไว้ 
10 Low VE ตัง้ต่ํากวา่ท่ีได้อยู ่2-4 L/m เตือนเม่ือ exhaled minute volume ท่ีวดัได้ต่ํากวา่คา่ท่ีตัง้ไว้ 

 

คา่ท่ีแนะนําเป็นเพียงแนวทาง ผู้ใช้จะตัง้ให้เคร่ืองเตือนเร็วหรือช้ากวา่ท่ีแนะนําก็ได้ตามความเห็นสมควร 

และพิจารณาให้เหมาะสมเป็นกรณีไป 

หลักในการดแูล Alarm 

1. Awareness  ความตระหนกัใสใ่จตอ่การ alarm 

2. Loudness มีความสนใจตอ่เสียง alarm 

3. Assistance เช้าไปให้ความช่วยเหลือ  

4. Response ตอบสนองให้การแก้ไข alarm 

5. Management มีการบริหารจดัการตอ่ alarm 
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ขัน้ตอนการดาํเนินงาน 

1. ปฏิบตักิารเชิงรุก ในการดแูลผู้ ป่วยท่ีใช้เคร่ืองช่วยหายใจท่ีหอผู้ ป่วยสามญั  

2. จดัทําป้ายแขวนแนวทางปฏิบตัติอ่เคร่ืองช่วยหายใจไว้ท่ีเคร่ือง 

3. เปิดการอบรมและให้ความรู้อยา่งตอ่เน่ืองทัง้ในหน้างานและในท่ีประชมุ 

4. ประมวลผล และวิเคราะห์ข้อมลู 

5. สรุปผล และตดิตามอยา่งตอ่เน่ือง นําไปพฒันาเพ่ือให้เกิดทกัษะในการใช้เคร่ืองมือ อปุกรณ์ทาง

การแพทย์ 

ผลลัพธ์ของการดาํเนินงาน 

ตารางสรุปผล 

รายการ คดิเป็น (ร้อยละ) 
ผล Pre test ของ nurse round 75.71 
ผล Post test  ของ nurse round 85.71 
อตัราการเกิด VAP ใน 6 เดือน 2.50 
 

ปัญหาและอุปสรรคในการดาํเนินงาน 

1. เคร่ืองช่วยหายใจท่ีมีใช้ในโรงพยาบาลมีหลายย่ีห้อ/ชนิด 

2. บคุลากรยงัใช้เคร่ืองช่วยหายใจไมชํ่านาญและไมมี่ทกัษะ 

แนวทางการแก้ปัญหา/ข้อเสนอแนะ 

1. วางแผนจดัอบรมเพิ่มการเรียนรู้ในการใช้เคร่ืองช่วยหายใจ 

2. CoP Respirator ได้มีการจดั Round Ventilator ทกุวนั 
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