
รายงานการศึกษา ฝกอบรม ประชุม ดูงาน สัมมนา ปฏิบัติการวิจัย ในประเทศ และตางประเทศ

(ระยะส้ันไมเกิน 90 วัน และระยะยาวต้ังแต 90 วันข้ึนไป)

สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป

1.1 ช่ือ - นามสกุล นางสาวปาริตา  เลาอรุณ

อายุ  30  ป การศึกษา  พยาบาลศาสตรบัณฑิต

ความเช่ียวชาญเฉพาะดาน  -

1.2 ตำแหนง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

หนาท่ีความรับผิดชอบ (โดยยอ) ปฏิบัติหนาท่ีดูแลใหการพยาบาลผูปวยท่ีมารับการผาตัด/

สองกลอง และจัดเตรียมเคร่ืองมือ ชวยแพทยทำการผาตัด/สองกลอง

1.3 ช่ือเร่ือง/หลักสูตร การอบรมหลักสูตรการพยาบาลสองกลองระบบทางเดินอาหาร รุนท่ี 19

(Digestive Endoscopy Nurse Training)

เพ่ือ ⬜ ศึกษา ☑ ฝกอบรม ⬜ ประชุม ⬜ ดูงาน ⬜ สัมมนา ⬜
ปฏิบัติการวิจัย

งบประมาณ ☑ เงินงบประมาณกรุงเทพมหานคร ⬜ เงินบำรุงโรงพยาบาล

⬜ ทุนสวนตัว ⬜ ไมมีคาใชจาย

จำนวนเงิน  30,000.-  บาท

ระหวางวันท่ี 1 - 10 กุมภาพันธ 2565 เปนการอบรมภาคทฤษฎีดวยโปรแกรม Zoom และ

ระหวางวันท่ี 1 เมษายน - 31 พฤษภาคม 2565 เปนการอบรมภาคปฏิบัติ กลุมท่ี 2 ฝก

ปฏิบัติงาน ณ ศูนยสองกลองทางเดินอาหารราชวิถี โรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย

คุณวุฒิ/วุฒิบัตรท่ีไดรับ ประกาศนียบัตรการพยาบาลสองกลองระบบทางเดินอาหาร

สวนท่ี 2 ขอมูลท่ีไดรับจากการศึกษา ฝกอบรม ประชุม ดูงาน สัมมนา ปฏิบัติการวิจัย

(โปรดใหขอมูลในเชิงวิชาการ)

2.1 วัตถุประสงค

2.1.1 วัตถุประสงคท่ัวไป

มีความรูและทักษะการพยาบาลผูปวยโรคระบบทางเดินอาหาร มีความชำนาญ สามารถใช

เทคโนโลยีข้ันสูงดานการสองกลองระบบทางเดินอาหาร ชวยเหลือและรวมมือกับแพทยในการสองตรวจและ

รักษาโรคระบบทางเดินอาหารดวยกลองไดอยางมีประสิทธิภาพ ผูปวยปลอดภัยท้ังกอนทำขณะทำ และหลังทำ

หัตถการสองกลอง

2.1.2 วัตถุประสงคเฉพาะ

ภายหลังการฝกอบรม ผูรับการฝกอบรมจะมีความรู ความสามารถ ดังน้ี
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- อธิบายระบบสุขภาพ นโยบายสุขภาพ เศรษฐศาสตรสุขภาพ และแนวคิดการดูแลผูปวยสอง

กลองทางเดินอาหาร ทางเดินน้ำดีและตับออนได

- อธิบายแนวคิด ทฤษฎีท่ีเก่ียวกับการจัดการทางการพยาบาลผูปวย ท่ีมีอาการเก่ียวของกับ

ทางเดินอาหาร ทางเดินน้ำดีและตับออนได ท้ังในภาวะเฉียบพลัน วิกฤต และเร้ือรังได

- ประเมินภาวะสุขภาพของผูปวยท่ีมีปญหาเก่ียวกับโรคทางเดินอาหาร โรคทางเดินน้ำดีและ

ตับออนได

- วิเคราะห คาดการณ ปองกัน และจัดการกับภาวะแทรกซอนและความเส่ียงตาง ๆ ท่ีอาจจะ

เกิดข้ึนได กอนทำ ขณะทำ และหลังทำหัตถการสองตรวจอยางมีประสิทธิภาพ

- สามารถใชอุปกรณ เคร่ืองมือ หรือเทคโนโลยีข้ันสูงท่ีเก่ียวของกับการสองกลองทางเดิน

อาหาร ตลอดจนสายอุปกรณตาง ๆ ในการทำหัตถการ การชวยแพทยไดอยางถูกตอง เหมาะสม ปลอดภัย

และมีประสิทธิภาพ รวมท้ังการลางทำความสะอาดและการทำใหปราศจากเช้ือ การบำรุงรักษากลองสองตรวจ

และสายอุปกรณ

- การควบคุมมาตรฐานการพยาบาลและความปลอดภัย ในหนวยสองกลองระบบทางเดิน

อาหาร (GI Endoscopy Unit)

- ใชหลักฐานเชิงประจักษในการพัฒนาคุณภาพการพยาบาลผูปวยท่ีไดรับการสองตรวจ ทาง

เดินอาหาร ทางเดินน้ำดีและตับออนได

2.2 เน้ือหา ประกอบดวย

2.2.1 การเตรียมความพรอมผูปวยในการสองกลองทางเดินอาหารและลำไสเล็กสวนตน

(Esophagogastroduodenoscopy: EGD) การสองกลองลำไสใหญ (Colonoscopy) การสองกลองทาง

เดินน้ำดีและตับออน (Endoscopic Retrograde Cholangiopancreatography: ERCP) และการสอง

กลองอัลตราซาวด (Endoscopic Ultrasound: EUS) แบงออกเปน 2 กลุม คือ

1. การเตรียมความพรอมผูปวยท่ีไมมีโรคประจำตัว (Patient Normal)

1.1 การเตรียมความพรอมในการทำ EGD

- งดน้ำและอาหาร 6 ถึง 8 ช่ัวโมง

- ตรวจสอบประวัติการแพยา/การแพอาหาร/การผาตัด/โรคประจำตัว เพ่ือรายงาน

แพทยทราบ (ถามี)

- ถอดฟนปลอม

- การเซ็นยินยอมกอนการสองกลอง และขอเบอรโทรศัพทเพ่ือติดตามอาการ

- ทำความสะอาดชองปาก เพ่ือปองกันการติดเช้ือภายในชองปากและทางเดินหายใจ

- นำญาติท่ีมีอายุมากกวา 18 ป มาดวย 1 คน เพราะ อาจจะมีการใหยาท่ีทำให

การรับรูของผูปวยลดลง

1.2 การเตรียมความพรอมในการทำ Colonoscopy
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- เตรียมเชนเดียวกับการทำ EGD

- ใหผูปวยรับประทานอาหารท่ีมีกากนอย

- 2 วันกอนการสองกลอง ทานอาหารยอยงาย ไมมีกาก เชน ขาวขาว ขาวตม โจก

เน้ือปลา ไข เตาหู เปนตน งด ผัก ผลไม นม เน้ือสัตว ยกเวน เน้ือปลา

- 1 วันกอนการสองกลอง รับประทานอาหารเหลวใส น้ำซุป น้ำหวานไมมีสี งด นม

น้ำผลไมท่ีมีกาก กาแฟ โอวัลติน น้ำเตาหู

- เตรียมลำไสตามคำส่ังแพทย

ประเภทของยาเตรียมลำไส (Bowel) ประกอบดวย

1. ยาระบายชนิด Swiff (Sodium Phosphate Compound) มีตัวยาสำคัญเปนเกลือ

โซเดียมฟอสเฟต ตัวยาออกฤทธ์ิโดยดึงน้ำสะสมไวในลำไสเล็ก (Osmotic Effect) ทำใหลำไสขยายและบีบตัว

สงผลไปถึงลำไสใหญ ซ่ึงปริมาณน้ำท่ีมากข้ึนน้ียังทำใหอุจจาระนุมและขับถายไดงาย

ขอดี ปริมาณท่ีรับประทานนอย ใน 1 ขวด มี 90 มิลลิลิตร ใหผูปวยรับประทาน คร้ังละ

45 มิลลิลิตร หางกัน 6 ถึง 12 ช่ัวโมง แลวด่ืมน้ำตาม 1.5 ถึง 2 ลิตร

ขอเสีย รสชาติไมอรอย รับประทานยาก และอาจทำใหเกิดอาการรอนใน (Aphthous

Ulcers) ได ใชกับผูปวยโรคหัวใจหรือโรคไตไมได เพราะ ทำใหเกิดการถายอุจจาระเหลว และบางคร้ังมีอาการ

คล่ืนไสอาเจียนรวมดวย จึงเส่ียงตอภาวะขาดน้ำ

2. ยาระบายชนิด PEG-Lyte (Polyethylene Glycol Electrolyte Solution) มี 2

รูปแบบ คือ

2.1 Standard PEG-Lyte ใชปริมาณ 4 ลิตร

ขอดี ไมตองใหคูกับยาตัวอ่ืน

ขอเสีย คล่ืนไสอาเจียน จากปริมาณน้ำและยาท่ีมาก

2.2 Modified PEG-Lyte ใชปริมาณท่ีลดลงเหลือเพียง 2 ลิตร

ขอดี สามารถใชในผูปวยโรคไตได มักใชรวมกับยาอ่ืน ๆ ดวย เชน น้ำมันละหุง (Castle

Oil) หรือยาสวนทวาร UNI-ma ENEMA เปนตน

3. ยาระบายชนิด Picoprep (Sodium Picoulfate) รสชาติดีแตใชในผูปวยโรคไตไมดี

1.3 การเตรียมความพรอมในการทำ ERCP และ EUS

- เตรียมเชนเดียวกับการทำ EGD

- ตรวจความสมบูรณของเม็ดเลือด (Complete Blood Count: CBC) และตรวจ

การแข็งตัวของเลือด (Coagulogram)

- ใหยาปฏิชีวนะ ในรายท่ีมีการอุดตันภายในทอทางเดินน้ำดี (Biliary Obstruction)

ทอทางเดินน้ำดีอักเสบ (Cholangitis) และการทำ EUS รวมกับการเก็บช้ินเน้ือตรวจ (EUS with FNA of

Cystic Lesion)

2. การเตรียมความพรอมผูปวยท่ีมีโรคประจำตัว (High Risk Group)
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โรคหัวใจ (Congestive Heart Diseases)

- ปรึกษาแพทยเฉพาะทางโรคหัวใจ (Cardiologist) หรือผูปวยท่ีมีเคร่ืองกระตุนหัวใจ

ปรึกษาแพทยเฉพาะทางโรคหัวใจกอน

- รับประทานยาโรคหัวใจ 2 ช่ัวโมงกอนการสองกลอง

- งดยาละลายล่ิมเลือด 7 วัน

- ประเมินสัญญาณชีพ ตรวจคล่ืนไฟฟาหัวใจ การใหออกซิเจน และประเมินภาวะการบวม

สวนปลาย (Peripheral Edema)

โรคปอด (Pulmonary Diseases)

- ประเมินการหายใจพ้ืนฐาน ฟงปอด

- หายใจมีเสียงหวีด (Wheezing) ใหพนยากอนมาสองกลอง

โรคความดันโลหิตสูง (Hypertension)

- รับประทานยาลดความดันโลหิต 2 ช่ัวโมงกอนการสองกลอง

- งดยาละลายล่ิมเลือด 7 วัน

- ตรวจสอบความดันโลหิต หลังรับประทานยา 30 ถึง 60 นาที (ถาพบความดันโลหิตสูง

รายงานแพทย)

โรคเบาหวาน (Diabetes Mellitus: DM) แบงออกเปน 3 กลุม คือ

1. DM กลุมคุมอาหาร

- งดน้ำ งดอาหาร (Nothing Per Oral: NPO) 6 ถึง 8 ช่ัวโมง

- ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด (DTX) กอนการสองกลอง

2. DM กลุมรับประทานยาเบาหวาน

- งดน้ำ งดอาหาร (NPO) 6 ถึง 8 ช่ัวโมง

- ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด (DTX) กอนการสองกลอง

- งดยาเบาหวานม้ือกอนการสองกลอง หลังสองกลองรับประทานยาไดปกติ

3. DM กลุมฉีดยาอินซูลิน (Insulin)

- งดน้ำ งดอาหาร (NPO) 6 ถึง 8 ช่ัวโมง

- ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด (DTX) กอนและหลังการสองกลอง

- งดฉีดยาอินซูลิน เชาวันสองกลอง หลังสองกลองลดขนาดยา 1/3 ของปริมาณยาปกติ

โรคไต (Renal Insufficiency)

- ผูปวยท่ีฟอกเลือด/ลางไต ควรทำกอนการสองกลอง

- หลีกเล่ียงการวัดความดันโลหิต/ใหน้ำเกลือทางแขนขางท่ีทำเสนฟอกเลือด

ผูปวยท่ีรับประทานยาละลายล่ิมเลือดและยาตานอักเสบชนิดไมใชสเตียรอยด (Current

Medicine ASA or NSAIDS)

- ควรหยุดรับประทานยากอนอยางนอย 7 วัน
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ผูปวยท่ีรับประทานยาลดภูมิ (Immunosuppressive Drugs)

- กรณีจำเปนตองรับประทานยาตรงเวลา ใหรับประทานกอน 1 ถึง 2 ช่ัวโมง หรือ

พิจารณาจัดลำดับตามความเหมาะสม

- ควรใชยาปฏิชีวนะในขณะท่ีการติดเช้ือยังไมเกิดข้ึน (Antibiotic Prophylaxis) และระวัง

เร่ืองการติดเช้ือ CMV (Cytomegalovirus)

2.2.2 การพยาบาลผูปวยท่ีมีภาวะเลือดออกในทางเดินอาหาร (Upper GI Bleeding)

และการรักษา (Therapeutic)

ภาวะเลือดออกในทางเดินอาหาร แบงออกเปน 2 ประเภท คือ

1. ภาวะเลือดออกจากเสนเลือดโปงพอง (Variceal Bleeding) เชน ความผิดปกติของ

เสนเลือดบริเวณกระเพาะอาหาร (Vascular Ectasia Stomach) เสนเลือดโปงพองบริเวณกระเพาะอาหาร

(Gastric Varices) เสนเลือดโปงพองบริเวณหลอดอาหาร (Esophageal Varices) ริดสีดวงทวาร

(Hemorhoid) ความผิดปกติของเสนเลือดใตเย่ือบุทางเดินอาหาร (Dieulafoy Lesion) เปนตน

2. ภาวะเลือดออกจากสาเหตุอ่ืน (Non Variceal) เชน กอนเน้ืองอก (Tumors) รอยโรคจุด

เลือดออกท่ีไมไดเกิดจากเสนเลือด (Non Bleeding Visible Vessel) แผลในกระเพาะอาหาร (Peptic Ulcer)

รอยโรคบริเวณกระเพาะอาหารและลำไสเล็ก (Gastro Duodenal Lesion) หลอดอาหารอักเสบ

(Esophagitis) การฉีกขาดบริเวณรอยตอระหวางหลอดอาหารและกระเพาะอาหาร (Mallory-Weiss Tear)

เปนตน

การรักษาดวยการสองกลอง (Endoscopic Therapeutic) ประกอบดวย

1. การฉีดยา (Injection)

1.1 การฉีดอะดรีนาลีน (Adrenaline Injection) เพ่ือชะลอหรือหยุดเลือดช่ัวคราว จะ

ไดเห็นตำแหนงท่ีเลือดออก (Bleeding) ชัดเจน ทำใหการรักษาอ่ืนเพ่ิมเติม ทำไดงายข้ึน

ข้ันตอนการฉีดอะดรีนาลีน

1. เตรียมอุปกรณใหพรอม เชน กระบอกฉีดยา (Syringe) 10 ml เข็มฉีด (Needle) 18G

สายฉีดพรอมเข็ม (Injection) 23G, 25G น้ำเกลือ (NSS) 9 มล. เปนตน

2. ผสมอะดรีนาลีน 1 mg/ml กับน้ำเกลือ (NSS) 9 ml ภายในกระบอกฉีดยา 10 ml จะ

ไดอะดรีนาลีนเขมขน 1 ตอ 10,000

3. ฉีดอะดรีนาลีน เขาไปในเข็ม 2 ml เพ่ือหลอสาย

4. แพทยต้ังมุมกลองใหเห็นรอยโรค (Lesion) ไดชัดเจน จากน้ันพยาบาลย่ืนเข็มใหแพทย

พรอมท้ังฉีดยาตามคำส่ังแพทย

5. ขณะฉีดยา พยาบาลแจงแพทยใหทราบทุกคร้ังวาฉีดไปแลวก่ีมิลลิลิตร

ภาวะแทรกซอน หัวใจเตนเร็ว ความดันโลหิตสูง

1.2 การฉีดสารอุดหลอดเลือด (Glue Injection) เปนการฉีดสารอุดก้ันหลอดเลือดชนิด

เหลวแบบแข็งตัวเร็ว (Histoacryl) เขาไปในหลอดเลือดโปงพองท่ีกระเพาะอาหาร (Gastric Varices) ทำให
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เลือดในหลอดเลือดโปงพองท่ีกระเพาะอาหาร ผสมกับสารดังกลาวกลายเปนกอนแข็งอยูภายใน จึงสามารถ

หยุดเลือดได

ข้ันตอนการฉีดสารอุดหลอดเลือด

1. เตรียมอุปกรณใหพรอม เชน กระบอกฉีดยา (Syringe) 5 ml 1 อัน กับ 3 ml 3 อัน

เข็มฉีด (Needle) 18G สายพรอมเข็มฉีด (Injection) 21G น้ำเกลือหรือน้ำกล่ันบริสุทธ์ิ (NSS/Sterile Water)

สาร Histoacryl และ Lipiodol เปนตน

2. ผสมสาร Lipiodol 0.8 ml กับ Histoacryl 0.5 ml รวมเปน 1.3 ml ภายใน

กระบอกฉีดยา 3 ml

3. นำสายพรอมเข็มฉีด (Injection) 21G มาฉีดสาร Lipiodol เขาไปหลอสาย หาความ

ยาวของสาย เพ่ือจะไดทราบปริมาณสารท่ีฉีดออกไป (Dead Space) แลวสงใหแพทย

4. แพทยต้ังมุมกลองใหเห็นรอยโรค (Lesion) ชัดเจน จากน้ันพยาบาลฉีดสารตามคำส่ัง

แพทย (ปดระบบดูด (Suction) กอนฉีดยาทุกคร้ัง)

5. เม่ือฉีดสารครบตามท่ีแพทยส่ัง ยังคงคางเข็มไว ใชน้ำเกลือหรือน้ำกล่ันบริสุทธ์ิ 2 ml ฉีด

ไลสารเขาไป แลวคอยดึงเข็มเก็บ จากน้ันใชน้ำเกลือหรือน้ำกล่ันบริสุทธ์ิ 5 ml ฉีดลางเข็ม เพ่ือทำการลางสาย

ฉีด

6. เม่ือฉีดเสร็จแลว แพทยจะนำกลองออกมาพรอมกับสายฉีด โดยใหสายฉีดโผลออกจาก

ปลายกลอง 2 cm ตัดปลายสายฉีดและดึงออกผานชองใสอุปกรณ (Working Channel)

ภาวะแทรกซอน ล่ิมเลือดอุดตัน(Embolism) ติดเช้ือในกระแสเลือด (Sepsis) กลองตัน

สารอุดหลอดเลือด (Glue) ติดหนาเลนส

1.3 การฉีดเอธอกซีสเครอลเขมขน 1 % (1 % Aethoxysklerol Injection) เปนสาร

ฉีดริดสีดวงทวาร (Hemorrhoid)

ข้ันตอนการฉีด 1 % Aethoxysklerol

1. เตรียมอุปกรณใหพรอม เชน กระบอกฉีดยา (Syringe) 5 ml, 10 ml เข็มฉีด

(Needle) 18G สายพรอมเข็มฉีด (Injection) 23G, 25G น้ำเกลือ (NSS) และยา 1 % Aethoxysklerol 2

ml/1 amp เปนตน

2. ผสมยาใหเรียบรอย จากน้ันใชน้ำเกลือ (NSS) ฉีดหลอสาย 2 ml แลวย่ืนใหแพทย

3. แพทยส่ังฉีดน้ำเกลือ (NSS) เพ่ือตรวจสอบวา ยาเขาไปในเสนเลือดหรือไม จากน้ันฉีดยา

ตามจำนวนท่ีแพทยส่ัง เสร็จแลวใชน้ำเกลือ (NSS) 2 ml ฉีดไลยาในสาย

ภาวะแทรกซอน ปวด บวม แดง รอน คัน

2. การรักษาดวยความรอน (Thermal Therapeutic)

2.1 การใชความรอนแบบสัมผัสกับรอยโรค (Contract Probe Bipolar) ความรอน

ทำใหเกิดการขาดน้ำ (Cell Dehydration) จนกลายเปนเน้ือเย่ือแหง
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ขอระวัง ต้ังคาความรอนใหเหมาะสม เลือกสาย (Probe) ใหเหมาะสมกับรอยโรค

(Lesion) ไมตองติดแผนโลหะ ฉีดน้ำลางใหเห็นรอยโรคชัดเจน กดสายใหแนบรอยโรค สายหางจากปลายกลอง

2 cm หลังจากจ้ีแลวฉีดน้ำกอนดึงสายออกจากรอยโรค

ภาวะแทรกซอน ไฟฟาลัดวงจร การทะลุ (Perforate)

2.2 การใชความรอนแบบไมสัมผัสกับรอยโรค (Non Contract Probe Monopolar)

ทำใหเน้ือเย่ือไหมและแข็งตัว รวมท้ังละลายเน้ือเย่ือหรือหลอดเลือดเล็ก ๆ ต้ืน ๆ

การจ้ีหามเลือดดวยแกสอารกอน (Argon Plasma Coagulation: APC) พิจารณาทำในผู

ปวย ดังน้ี

- เสนเลือดเย่ือบุลำไสเจริญผิดปกติ (Angiodysplasia)

- เย่ือบุหลอดอาหารเปล่ียนเปนเย่ือบุกระเพาะอาหาร (Barrett’s Esophagus)

- ตีบแคบ (Stenosis)

- แผล (Ulcer)

- อักเสบท่ีลำไสใหญสวนปลายจากรังสี (Radiation Proctitis)

- ตัดต่ิงเน้ือแลวจ้ีตอ (Residue Polyps)

- จุดแดงเหมือนแตงโม (Water Melon)

APC แบงเปน 3 โหมด ดังน้ี

2.2.1 Pulse APC เปนกระแสไฟฟาท่ีสามารถหามเลือดไดอยางรวดเร็ว และเปนจังหวะ

ขอบงช้ี ภาวะเย่ือบุหลอดอาหารเปล่ียนแปลง (Barrett’s Esophagus) เลือดออกเร้ือรัง

และเลือดออกเฉียบพลัน (Chronic and Acute Bleeding) เลือดออกหลังจากการตัดต่ิงเน้ือ (Bleeding

Following Performance of a Bx or Polypactomy) ภาวะเสนเลือดบริเวณเย่ือบุลำไสเจริญผิดปกติ

(Angiodysplasia) ภาวะเสนเลือดคลายแตงโม (Water Melon)

2.2.2 Precise APC เปนกระแสไฟฟาท่ีสามารถหามเลือดในเน้ือเย่ือท่ีลึกไมเกิน 3 mm

และปลอยกระแสเบา

ขอบงช้ี ลำไสใหญดานขวา (Right Colon) ลำไสใหญสวนแรก (Cecum) เลือดออก

(Bleeding) ภาวะเสนเลือดบริเวณเย่ือบุลำไสเจริญผิดปกติ (Angiodysplasia)

2.2.3 Forced APC เปนกระแสไฟฟาท่ีสามารถหามเลือดไดอยางตรงจุดมากท่ีสุด มีการ

ปลอยพลังงานอยางตอเน่ือง มีแรงดันไฟฟาความถ่ีสูง สวนมากใชกับ แผลใหญ เน้ือเย่ือหนา เชน ทอง

(Stomach) เปนตน

ขอบงช้ี กอนเน้ือ (Ablation of Endoluminal Tumors) ไสเล่ือนของหลอดอาหาร

(Ablation of the Tissue Bridge of Zenker’s Diverticulum) ภาวะเน้ือเย่ือเจริญเติบโตเขามาในทอถาง

ขยาย (Stent Ingrowth)
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ขอระวัง เปนกระแสไฟผานส่ือรับ (Monopolar) ตองติดแผนโลหะ ปลายสาย APC หาง

จากรอยโรค 1 ถึง 2 cm ฉีดน้ำลาง หามมีน้ำขัง จะทำใหแกสไมออก จ้ีบริเวณท่ีตองการจนเกิดการแข็งตัวของ

เลือด (Coagulation Effect) ขณะทำควรคอยดูดแกสและลมออก

ภาวะแทรกซอน แกสอุดตันภายในหลอดเลือด (Gas Embolism) ปองกันโดยการดูดแกส

ออกเปนระยะ เพ่ือลดความดันของแกสในชองทอง แกสเขาสูช้ันใตผิวหนัง (Gas Emphysema) จากสายท่ี

สัมผัสกับเน้ือเย่ือ

3. Hemostatic Clip ใชสำหรับหนีบหามเลือด แบงออกเปน 2 ชนิด คือ

3.1 Reusable Clip สายกับตัวจะแยกกัน จึงสามารถนำสายกลับมาทำความสะอาด และ

นำกลับมาใชใหมได เชน EZ clip เปนตน

3.2 Disposable Clip ทำมาสำเร็จรูปพรอมใชงาน ใชไดคร้ังเดียว เชน Resolution

clip, Ovesco clip เปนตน

ขอบงช้ี ใชในภาวะท่ีมีเลือดออกจากช้ันเย่ือเมือก (Mucosal) ช้ันใตเย่ือเมือก

(Submucosal) < 3 cm เลือดออกจากเสนเลือด (Bleeding Ulcer Arteries) < 2 mm ต่ิงเน้ือ (Polyps) <

1.5 cm ภาวะถุงโปงพองบริเวณลำไสใหญ (Diverticula in the Colon) ใชเปนเคร่ืองมือระบุตำแหนงในการ

ทำหัตถการ (Endoscopic Marking) ชวยปดการแตกทะลุของระบบทางเดินอาหาร < 20 mm

ขอยกเวนในการใช บริเวณท่ีมีพยาธิสภาพแข็ง ๆ และใหญมาก บริเวณท่ีมีเน้ือเละ ๆ

บริเวณท่ีเปนเน้ืองอก และอยูในพยาธิสภาพท่ีหนีบยาก

ภาวะแทรกซอน ภาวะเลือดออก (Bleeding) การทะลุ (Perforation) อุปกรณเล่ือนหลุด

(Clip Migration) ความผิดปกติทางกายวิภาค (Anatomy Disruption)

4. การรัดเสนเลือดขอดโดยผานการสองกลอง (Endoscopic Variceal Ligation: EVL)

เปนการใชหวงยางรัดเสนเลือดขอดในหลอดอาหาร ทำใหเกิดภาวะบีบรัด (Strangulation) ของเสนเลือดขอด

ทันที จึงเกิดภาวะเลือดอุดตัน (Thrombosis) และพังผืด (Fibrosis) ของเสนเลือดรอบ ๆ จึงสามารถหยุดเลือด

ไดทันที

ขอบงช้ี ภาวะหลอดเลือดโปงพองบริเวณหลอดอาหารเฉียบพลัน (Active Esophageal

Variceal) ผูปวยท่ีเคยเลือดออกจากภาวะน้ี

ภาวะแทรกซอน ภาวะเลือดออกซ้ำ (Re-Bleeding) จากการท่ีเสนเลือดขอดยังไมอุดตัน

เต็มท่ี หรือยาง (O-Ring) หลุดกอนกำหนด จากการไอบอย ไอแรง ทานของแข็ง สวนใหญจะเขาไปทำ EVL ซ้ำ

หลอดอาหารตีบ จากการท่ีแพทยรัดเย่ือบุหลอดอาหารดานตรงขามมาติดกันทำใหรับประทานอาหารไมได

2.2.3 การพยาบาลผูปวยท่ีไดรับการสองกลองรวมกับการทำหัตถการตัดต่ิงเน้ือและใชหวง

รัดกอนตัดต่ิงเน้ือ (Role of Endoscopic Nursing Care of Polypectomy and Endoloop)

ต่ิงเน้ือท่ีมีการเจริญเติบโตผิดปกติของเซลล ย่ืนออกมาจากพ้ืนผิวของเน้ือเย่ือ มักจะเขาไปใน

โพรงรางกายหรือท่ีโลง เชน ลำไสใหญ กระเพาะอาหาร มดลูก เปนตน แบงตามลักษณะรูปราง ไดเปน 2 แบบ
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คือ ต่ิงเน้ือท่ีมีกาน (Pedunculated Polyp) และต่ิงเน้ือท่ีไมมีกาน ลักษณะเปนตุมนูน (Non Pedunculated

Polyp)

การตัดต่ิงเน้ือ (Polypectomy) แบงออกเปน 2 ประเภท คือ

1. Cold Snare เปนการรวบตัดคร้ังเดียวหมด โดยไมใชความรอน ใชกับกรณีเปนต่ิงเน้ือท่ีไม

มีกาน (Non Pedunculated Polyp/Sessile) < 10 mm

2. Hot Snare เปนการรวบตัดคร้ังเดียวหมด โดยใชความรอน ใชกับกรณีเปนต่ิงเน้ือท่ีมีกาน

(Pedunculated Polyp)

EMR (Endoscopic Mucosal Resection) เปนการตัดโดยใชสารฉีดยก เพ่ือใหงายตอการ

รวบต่ิงเน้ือใหหมด ใชตัดต่ิงเน้ือท่ีไมมีกาน (Sessile Polyp) < 30 mm

ประเภทของสารฉีดยก น้ำเกลือ (NSS) จะหายไปใน 5 ถึง 10 นาที น้ำเกลือ (NSS) กับ

อะดรีนาลีน (Adrenaline) 1 : 1,000 ลดเลือดออก สารกลูโคส (Glucose)/สารกลีเซอรอล (Glycerol) อยูได

นานกวาน้ำเกลือ (NSS) สารสีฟา (Indigo Carmine /Methylene Blue) ใชเพ่ือแยกช้ันของเน้ือเย่ือไดงาย

ESD (Endoscopic Submucosal Dissection) ใหสารฉีดยกเขาไปใตต่ิงเน้ือ (Polyp)

และใชเข็มเลาะต่ิงเน้ือ (Polyp) ออกมาเปนแผนเดียว

ขอควรระวัง การคลองต่ิงเน้ือ (Polyp) แพทยจะเล่ือนปลายปลอกทอโลหะ (Sheath) ของ

หวง (Snare) ใหชิดกับกานของต่ิงเน้ือ (Polyp) กอนท่ีพยาบาลจะทำการหุบขดลวด (Wire Loop) การรัดหวง

(Snare) ตองมีความสมดุลของแรงท่ีพยาบาลใช จะรูสึกตึงมือ เม่ือรัดชิดกับต่ิงเน้ือ (Polyp) แลว

ภาวะแทรกซอน ภาวะเลือดออก (Bleeding) จากการรัดแนนจนต่ิงเน้ือ หลุดกอนท่ีจะไดรับ

ความรอนจากเคร่ืองจ้ี การทะลุ (Perforate) จากการรวบเน้ือเย่ือท่ีลึกเกินช้ันใตเย่ือเมือก (Submucosa) หรือ

การการไดรับกระแสไฟฟามากเกินไป

หวงรัดต่ิงเน้ือกอนการตัดต่ิงเน้ือ (Endoloop) ใชกับต่ิงเน้ือท่ีมีกาน (Pedunculated

Polyp) เพ่ือปองกันเลือดออก (Bleeding) กอนทำการตัดต่ิงเน้ือ (Polypectomy)

ขอควรระวัง

1. รัดในตำแหนงท่ีสูงเกินไป ทำใหไมมีพ้ืนท่ีคลองหวง (Snare) กรณีรัดผิดตำแหนงสามารถ

ขยับไนลอน (Nylon) ดวยการเปดปลอกทอโลหะ (Sheath) หรือถารัดไนลอนไปแลว อุปกรณท่ีมีหนาท่ีตัด คือ

เคร่ืองตัดสาย (Loop Cutter)

2. รัด Endoloop แนนมากเกินไปทำใหกลายเปน Cold cut

3. รัด Endoloop หลวมทำใหต่ิงเน้ือไมสามารถขาดเลือดได

2.2.4 การพยาบาลผูปวยท่ีสองกลองรวมกับทำหัตถการใสสายอาหารทางหนาทอง (Role

of Endoscopic Nurse with Percutaneous Endoscopic Gastrostomy: PEG)

PEG คือ การใสสายใหอาหารทางหนาทองสูกระเพาะอาหารทางตรง โดยท่ีอาหาร น้ำ และยา

ไมผานทางปาก และหลอดอาหาร
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ขอบงช้ี ผูปวยท่ีไมสามารถรับประทานอาหารไดเอง ใสสายเขาไปในกระเพาะอาหารผานทาง

รูจมูก (Nasogastric Tube: NG Tube) เปนเวลานาน โรคทางระบบประสาท โรคมะเร็ง บริเวณศีรษะและคอ

ไมสามารถใส NG tube และสารอาหารไมเพียงพอตอรางกาย มีปญหาเร่ืองการสำลักอาหาร ผูปวยกลืนลำบาก

ขอหาม Endoscope ไมสามารถผานหลอดอาหารลงไปถึงกระเพาะอาหารได มีภาวะเย่ือบุ

ชองทองอักเสบ (Peritonitis) ทางออกของกระเพาะอาหารอุดตัน (Gastric Outlet Obstruction) การมีชีวิต

ท่ีส้ันลง (Short Life Expectancy) ไมสามารถทำใหผนังดานหนาของกระเพาะอาหาร มาชิดกับผนังหนาทอง

ได

วิธีการใสสาย PEG

1. จัดทาใหผูปวยนอนตะแคงซาย เร่ิมตนข้ันตอนการทำ Diagnostic EGD ตามปกติ โดยหลัง

ตรวจดูพยาธิสภาพของทางเดินอาหารสวนตนเสร็จแลว ใหดูดส่ิงท่ีคางอยูในกระเพาะอาหาร (Gastric

Content) ออกใหมากท่ีสุด

2. พลิกใหผูปวยนอนหงาย แพทยจะใชกลองเปาลมใหกระเพาะขยาย (Distend) มากท่ีสุด

เลือกตำแหนงบนหนาทองท่ีเหมาะสม โดยเลือกตำแหนงท่ีหางจากชายโครงดานซาย ประมาณ 2 น้ิว ใกลหรือ

อยูในแนวของกลามเน้ือ Rectus และไมควรอยูบริเวณรอยยนของผนังหนาทอง รวมท้ังตรวจยืนยันตำแหนงใน

กระเพาะดวยกลอง คือ เม่ือเอามือกดหนาทองแลวจะเห็นรอยบุมในกระเพาะชัดเจน หรือเห็นไฟจากกลองท่ี

ผนังหนาทองบริเวณน้ัน (Transillumination Test) ตำแหนงกระเพาะท่ีเหมาะสม คือ บริเวณ Greater

curves

3. ทำเคร่ืองหมายท่ีผนังหนาทอง เช็ดทำความสะอาด และปูผาดวยเทคนิคปราศจากเช้ือ

(Standard Sterile Technique)

4. ฉีดยาชาเฉพาะท่ี ปกเข็มต้ังฉากกับผิวหนังใหเห็นปลายเข็มโผลในกระเพาะ ฉีดยาชาท่ี

บริเวณผนังกระเพาะหนาทอง และผิวหนัง

5. ใชใบมีดกรีดเปดผิวหนังตามแนวรอยยนของผิวหนัง (Skin Crease) โดยกรีดใหกวางกวา

ขนาดของสายสวนกระเพาะอาหาร (Gastrostomy Tube) เล็กนอย

6. แทงเข็ม Introducer ตามแนวเดียวกับเข็มยาชาใหเห็นปลายโผลในกระเพาะดึง Stylet

ออก แลวใสลวดนำทาง (Guide Wire) เขาไปในกระเพาะอาหาร

7. ใสสาย Snare ผานกลอง จับลวดนำทาง (Guide Wire) ในกระเพาะ แลวดึงออกมาทาง

ปากพรอมกับตัวกลอง

8. นำปลายลวดนำทาง (Guide Wire) ดานท่ีย่ืนออกมาจากปาก รอยติดกับลวดบริเวณปลาย

ของสายสวนกระเพาะอาหาร (Gastrostomy Tube) โดยทำใหปมเปนรูปเลข 8

9. ดึงลวดนำทาง (Guide Wire) ดานหนาทองใหสายสวนกระเพาะอาหาร (Gastrostomy

Tube) ยอนผาน Oropharynx และ Esophagus เขาไปในกระเพาะอาหาร ดึงจนปลายเรียวแหลมของสาย

สวนกระเพาะอาหาร โผลข้ึนมาเหนือบริเวณหนาทอง แลวดึงตอจน Internal bumper ข้ึนไปชิดท่ีผนังของ

กระเพาะอาหาร
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10. ใสกลองอีกคร้ังเพ่ือตรวจตำแหนงของสาย และตำแหนงท่ีมีเลือดออก (Bleeding) สวน

Internal bolster ควรชิดกับผนังกระเพาะดานใน และไมมีเลือดออกท่ีดานหนาทอง ใหบันทึกตัวเลขบนสาย

เหนือผิวหนัง ตัวเลขจะบอกระยะระหวางผนังดานในกระเพาะถึงผิวหนัง โดยท่ัวไปมีระยะไมเกิน 3 cm

11. ตัดสายสวนกระเพาะอาหาร (Gastrostomy Tube) ใหมีความยาวท่ีเหมาะสม ใส

External bolster และหัวตอ โดยตำแหนงของ External bolster ท่ีเหมาะสมควรหางจากผิวหนังประมาณ 1

ถึง 2 cm (การใส External bolster ท่ีชิดเกินไปอาจทำใหเกิด Pressure necrosis เพ่ิมการติดเช้ือบริเวณรอบ

สาย (Peristomal Infection) และเกิดภาวะ Buried bumper syndrome ในระยะยาว)

ภาวะแทรกซอน

1. การติดเช้ือบริเวณรอบสาย (Peristomal Infection) เปนภาวะท่ีเกิดข้ึนไดบอย มักเกิดใน

ระยะแรกหลังทำ โดยจะเห็นผิวหนังเปนสีแดง และมีการบวมอักเสบรอบ ๆ สาย

2. Hypertrophic granulation tissue เปนเน้ือเย่ือหนาท่ีเกิดข้ึนบริเวณรอบ ๆ สาย เม่ือเห็น

เน้ือเย่ือเร่ิมโตข้ึน ใหเช็ดดวยผาท่ีแหงเพ่ือใหหลุดไป ถาเน้ือเย่ือมีขนาดโต ตัดออกดวยการจ้ีไฟฟา หรือใช

สารละลายซิลเวอรไนเตรท (Silver Nitrate)

3. Buried bumper syndrome เกิดในผูปวยท่ีใส PEG เปนเวลานาน Internal bolster ฝง

ตัวกับผนังกระเพาะอาหาร สามารถปองกันโดยการไมติด External bolster แนนเกินไป คอยตรวจและขยับ

หมุนสายหลังการใหอาหารทุกคร้ัง

2.2.5 การพยาบาลผูปวยท่ีสองกลองระบบทางเดินน้ำดีและตับออน (ERCP)

การสองกลองตรวจรักษาทอทางเดินน้ำดีและตับออน

ขอบงช้ี

1. ความผิดปกติของทอทางเดินน้ำดี (Biliary Tract Disorder) เชน มีทอทางเดินน้ำดีอุดตัน

จากน่ิวหรือเน้ืองอก (Tumor) มีการร่ัวของทอน้ำดี เปนตน

2. ความผิดปกติของตับออน (Pancreatic Disorder) เชน ทอตับออนอุดตัน ตับออนอักเสบ

จากน่ิวในทอทางเดินน้ำดี เปนตน

3. ความผิดปกติของหูรูด Ampulla of vater (Ampullary Disorder)

ขอหาม

1. ผูปวยท่ีมีการติดเช้ือและมีการอักเสบของตับออน ทอทางเดินน้ำดี หรือผูท่ีเปนโรคหัวใจ

และปอด

2. ผูปวยท่ีมีความผิดปกติของการแข็งตัวของเลือด (Active Coagulopathy)

3. ผูปวยท่ีแพตอสารฉีด (Anaphylactic Reaction to Contrast Media)

4. ผูปวยท่ีมีเลือดออก (Portal Hypertension with Esophageal or Gastric Varices)

5. มีการตีบหรืออุดตันของหลอดอาหารหรือลำไสเล็กสวนตน

6. หญิงต้ังครรภ (หากจำเปนตองทำ ทำไดเม่ือมีอายุครรภมากกวา 12 สัปดาห และมีการ

ปองกันอันตรายรังสีจากเคร่ือง Fluoroscope)
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ภาวะแทรกซอน

1. ภาวะเลือดออกเปนภาวะแทรกซอนท่ีพบบอยท่ีสุด แตสวนใหญพบวา เลือดจะออกไมมาก

โดยมีเพียง 0.4 ถึง 2 % ท่ีเลือดออกมากจนเปนอันตรายถึงชีวิต และอาจจำเปนตองผาตัด

2. อันตรายตอทางเดินน้ำดีและตับออน เชน ทางเดินน้ำดีและตับออนทะลุหรือฉีกขาด

3. ตับออนอักเสบเฉียบพลัน หลังการสองกลอง 24 ช่ัวโมง ผูปวยจะมีอาการปวดทอง คล่ืนไส

อาเจียน และมีเอนไซมของตับออนสูง

4. การติดเช้ือในทอทางเดินน้ำดี สามารถปองกันไดโดยการใหยาปฏิชีวนะ (Antibiotic) กอน

ทำการสองกลองตรวจ

5. การแพยาหรือเกิดผลขางเคียงของยาท่ีไดรับขณะทำการสองกลองตรวจ เชน คล่ืนไส

อาเจียน หายใจชา ความดันโลหิตต่ำ หัวใจเตนชา หรือแพสารทึบแสง เปนตน

6. อันตรายตอทางเดินอาหารสวนตน เชน หลอดอาหาร กระเพาะอาหาร ลำไสเล็กสวนตน

ทะลุหรือฉีกขาด เปนตน อาจจำเปนตองผาตัดฉุกเฉิน

7. อุปกรณท่ีใชทำการรักษาผานกลอง เชน ตะกรอคลองน่ิวหรือขบน่ิว อาจติดอยูในทอน้ำดี

หากเกิดกรณีน้ี จำเปนท่ีจะตองผาตัดเปดทอทางเดินน้ำดี เพ่ือท่ีจะนำอุปกรณท่ีติดคางออก

การเตรียมอุปกรณการสองกลองตรวจ

พยาบาลหองสองกลอง ตองมีการตรวจสอบและวางแผนในการจัดเตรียมเคร่ืองมือ เคร่ืองใช

อุปกรณในการสองกลองตรวจใหเรียบรอยครบถวนและถูกตอง เพ่ือประสิทธิภาพในการรักษา ตลอดจนจัด

เตรียมเคร่ืองมือและอุปกรณสำรอง ท่ีสามารถใชทดแทนไดทันทีกรณีท่ีมีปญหาขัดของ

เคร่ืองมือกอนตรวจ มีดังน้ี

1. กลองสองตรวจระบบทางเดินอาหารระบบวีดิทัศน (Video Endoscope) หมายถึง

กลองสองตรวจท่ีสองเขาไปในปาก เพ่ือตรวจทอทางเดินน้ำดี

2. เคร่ืองกำเนิดแสง หมายถึง เคร่ืองท่ีสามารถใหแสงสวาง เพ่ือชวยในการใสสายเขาไปใน

อวัยวะ เคร่ืองกำเนิดแสงใชหลอดไฟซีนอน (Xenon)

3. ทีวี (Monitor) เปนระบบ Full HD ใชแสดงภาพการสองกลองตรวจระบบทางเดินอาหาร

ทำใหมองไดชัดเจน

4. ระบบวีดิทัศน ใชบันทึกภาพและวีดิโอของการสองกลองตรวจ ตองตรวจสอบการทำงาน

ใหพรอมใช

5. เคร่ือง Suction เปนอุปกรณท่ีมีความสำคัญในการสองกลองตรวจ ใชดูดเลือดหรือส่ิงตาง

ๆ ท่ีเปนอุปสรรคในการมองเห็น และใชดูดลมในกรณีท่ีผูปวยอึดอัดแนนทอง

6. กระบอกน้ำ ควรเติมน้ำกล่ันประมาณ 2/3 ของกระบอก ดูแลไมใหเกิดการร่ัวไหลของลม

และน้ำ

7. เคร่ือง Fluoroscopy เปนเคร่ืองถายภาพเอกซเรยวินิจฉัย ขณะทำหัตถการ

FR-KNL-009 / REV 4



-13-

8. เคร่ืองจายแกสคารบอนไดออกไซด ใชเพ่ือลดอาการอึดอัดแนนทองในขณะสองกลองและ

หลังสองกลอง

9. เส้ือตะก่ัว เพ่ือกันรังสีจากเคร่ือง Fluoroscopy

สายอุปกรณ (Accessories) มีดังน้ี

1. สายตัด (Sphincterotome) ใชสำหรับตัดเปดทอทางเดินน้ำดีและตับออน ใหเปดออก

ในรายท่ีมีการตีบแคบ ลักษณะเปนสายเทฟลอนใสยาว 2 เมตร เปนอุปกรณท่ีทำหนาท่ีคลายสายลวดไฟฟา

(Electric Knife) สวนปลายของสายจะมีลวดโผล (Electric Wire) สามารถใหไฟฟาผานได

2. ลวดนำทาง (Guide Wire) เปนอุปกรณท่ีสำคัญ ใชเปนตัวนำในการแลกเปล่ียนสายตาง

ๆ ท้ังทางดานวินิจฉัยโรคและทางดานรักษา

3. Trapezoid RX Wireguided Retrieval Basket เปนอุปกรณประกอบสำเร็จ มีขนาด

1.5, 2.0, 2.5 และ 3.0 เซนติเมตร เคร่ืองขบชนิดน้ีสามารถใชลวดนำทาง (Guide Wire) ชวยในการใสเขาทอ

น้ำดีได ตะกรอมีความทนทาน

วิธีการใช ใหนำลวดนำทางใสทางชองท่ีปลายสายตะกรอซ่ึงโผลออกมาตามชองดานขาง ท่ี

ประมาณ 25 เซนติเมตร จากปลายสาย (ลักษณะรุน RX, Rapid Exchange) จากน้ันตรึงลวดนำทางไวกับตัว

ยึดตรึง (Locking Device) แลวใสสายตะกรอเขาไปในทอน้ำดี โดยพยายามใหปลายสายอยูท่ีจุดสูงสุดท่ีทำการ

ตัดหูรูดไว

วิธีการขบ ใหผานสายตะกรอเลยน่ิวข้ึนไปแลวเปดตะกรอ คลองน่ิวดวยการเขยาสาย

เล็กนอย เม่ือตะกรอจับน่ิวได ใหปดตะกรอ ตอดามจับเขากับตัวขบ (Alliance Lithotripter Handle) หมุนปุม

ของตัวขบไปใหอยูท่ีตำแหนง 9 นากา แลวคอย ๆ บีบ-ปลอย ทำใหตะกรอมีขนาดเล็กลง โดยเคล่ือนเขาไปใน

ปลอกหุมเหล็กและขบน่ิวใหแตก

4. สายตะกรอ (Basket Catheter) ใชสำหรับคลองน่ิวและดึงน่ิวออกจากทอทางเดินน้ำดี

และทอตับออน ลักษณะจะเปนลวดหลายเสนมัดรวมกัน ขณะปดตะกรอจะอยูใน Plastic sheath เม่ือเปด

ตะกรอจะโผลออกมานอก Sheath กางออกคลองน่ิว เหมาะสำหรับคลองน่ิวกอนเล็ก ๆ เม่ือจับน่ิวอยูในตะกรอ

แลวจะปดตะกรอเบา ๆ ลากน่ิวออกจากทอทางเดินน้ำดีได แตถาน่ิวมีขนาดใหญมาก ขนาดเกิน 1.5 ถึง 2 cm

ตองขบน่ิวใหแตก แลวจึงใช Basket หรือ Balloon ลากน่ิวออกมา กอนใชตะกรอตองตรวจสภาพใหดีวา

ตะกรอมีลวดชำรุดหรือไม กางหรือไม นอกจากน้ีถาสภาพของลวดเกาอาจทำใหลวดขาดขณะดึงลากน่ิวได

5. สายบอลลูน (Balloon Catheter) เปนอุปกรณท่ีมีประโยชนมาก มีอยู 2 ชนิด คือ

5.1 บอลลูนดึงน่ิว (Extraction Balloon) มีลักษณะเปนลูกโปงกลมท่ีปลายสาย มีวัตถุ

ประสงค 2 ประการ คือ ประการแรก ใชสำหรับอุดก้ันทอ เพ่ือฉีดสารทึบแสงเขาไปในทอท่ีตองการ

(Occluded Cholangiography) เชน ทอทางเดินน้ำดีเพ่ือดูพยาธิสภาพใหชัดเจน หรือดูน่ิววามีคางอยูหรือไม

ประการท่ีสอง ใชในการนำน่ิวออกจากทอน้ำดีหรือทอตับออน (Retrieval Balloon)

5.2 บอลลูนขยาย (Dilatation Balloon) มีลักษณะเปนลูกโปงยาวรีท่ีปลายสาย มีค

วามยาว 4 ถึง 6 เซนติเมตร เปนบอลลูนสำหรับการถางขยาย (Dilator) ท่ีนิยมใชในปจจุบันมี 2 ชนิด คือ
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บอลลูนถางขยายทอน้ำดี (Biliary Balloon) และบอลลูนถางขยายหูรูด (Ampullary Balloon หรือ

Sphincteroplasty Balloon) หรือ CRE (Controlled Radial Expansion) ซ่ึงการใชท่ีถูกตอง ตองใชน้ำผสม

สารทึบแสง เพ่ือใหมองเห็นจากจอภาพรังสีได เพ่ือจะไดความดันและขนาดท่ีตองการ

2.2.6 หลักการทำลายเช้ือและการทำใหปราศจากเช้ือ

การแบงกลุมเคร่ืองมือแพทย (Categorization of Medical Devices) Earle H. Spaulding

แบงเคร่ืองมือแพทยตามลักษณะการสัมผัสกับอวัยวะหรือสวนตาง ๆ ของรางกาย และความเส่ียงตอการทำให

ติดเช้ือ แบงออกเปน 3 กลุม ดังน้ี

1. Noncritical Items เปนอุปกรณท่ีสัมผัสกับผิวหนังท่ีปกติ ผิวหนังท่ีไมมีบาดแผล หรือไม

มีรอยถลอก และไมไดสัมผัสกับเย่ือบุของรางกาย อุปกรณในกลุมน้ี ไดแก หมอนอน เคร่ืองวัดความดันโลหิต ไม

กันเตียง โตะขางเตียง เปนตน การทำลายเช้ือสามารถทำไดในหอผูปวยโดยใชวิธีการทำลายเช้ือระดับต่ำ

(Low-Level Disinfection) น้ำยาทำลายเช้ือ ไดแก Quaternary Ammonium Compounds, Detergent,

Enzymatic

2. Semi-Critical Items เปนอุปกรณท่ีตองสัมผัสกับเย่ือบุของรางกาย (Mucous

Membrane) หรือผิวหนังท่ีมีบาดแผล มีรอยถลอก อุปกรณประเภทน้ีจะตองไมมีเช้ือจุลชีพอยู ปกติเย่ือบุของ

รางกายท่ีไมมีแผล ไมมีรอยถลอก สามารถปองกันการติดเช้ือจากสปอรของเช้ือแบคทีเรียได แตมีความไวตอ

การติดเช้ือ Tubercle bacilli และเช้ือไวรัส อุปกรณในกลุมน้ี ไดแก อุปกรณเคร่ืองชวยหายใจ อุปกรณดม

ยาสลบ และ Endoscope การทำลายเช้ือในอุปกรณประเภทน้ี ใชวิธีการทำลายเช้ือระดับสูง (High-Level

Disinfection)

3. Critical items เปนอุปกรณหรือเคร่ืองมือทางการแพทยท่ีจะตองใสเขาสูเน้ือเย่ือของ

รางกายหรือเขาสูกระแสโลหิต จะตองปราศจากเช้ือ อุปกรณประเภทน้ี ไดแก เคร่ืองมือผาตัด อวัยวะเทียม เข็ม

สายสวนหัวใจ อุปกรณตาง ๆ เหลาน้ีควรไดรับการทำใหปราศจากเช้ือ โดยการอบดวยไอน้ำภายใตความดัน

หากอุปกรณทนความรอนสูงไมได อาจทำใหปราศจากเช้ือโดยการอบดวยแกสเอทิลีนออกไซด (Ethylene

Oxide) หรือใชวิธีการทำใหปลอดเช้ือโดยใชอุณหภูมิต่ำ (Low-Temperature Sterilization) เชน ความรอน

การทำใหแหง การทำใหเปยก แกส เปนตน

การทำลายเช้ือ (Disinfection) เปนการขจัดเช้ือจุลชีพบนเคร่ืองมือแพทย หรือบนพ้ืนผิว

ตาง ๆ แตไมสามารถทำลายสปอรของจุลชีพหรือพรีออนได แบงออกเปน 3 ระดับ ดังน้ี

1. การทำลายเช้ือระดับต่ำ (Low-Level of Disinfection) สามารถทำลายเช้ือแบคทีเรีย

ไวรัส และเช้ือราบางชนิดได แตไมสามารถทำลายเช้ือท่ีมีความคงทน เชน TB หรือ สปอรของเช้ือแบคทีเรียได

โดยน้ำยาทำลายเช้ือ ไดแก Quaternary Ammonium Compounds, Detergent, Enzymatic

2. การทำลายเช้ือระดับกลาง (Intermediate-Level of Disinfection) มีความสามารถ

ในการทำลายเช้ือแบคทีเรีย ไวรัสบางชนิด และ TB ได แตไมสามารถทำลายสปอรของเช้ือแบคทีเรียได เชน

Alcohol 70 %, Chlorine Compounds เปนตน
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3. การทำลายเช้ือระดับสูง (High-Level of Disinfection) มีความสามารถในการทำลาย

เช้ือแบคทีเรีย ไวรัสทุกชนิด เช้ือรา และไมโครแบคทีเรียได แตไมสามารถทำลายสปอรของเช้ือแบคทีเรีย

Clostridiodes difficile (C. difficile) ได น้ำลายทำลายเช้ือท่ีใช ไดแก 2 % Glutaraldehyde, 7.5 %

Hydrogen Peroxide, 0.2 % Peracetic Acid, 0.55 % OPA

การทำความสะอาดและทำลายเช้ือกลองสองตรวจ (Endoscope Reprocessing) มีข้ัน

ตอนท้ังหมด 9 ข้ันตอน ดังน้ี

1. Pre Cleaning การทำความสะอาดเบ้ืองตน (ทำในหองหัตถการหลังสองกลองเสร็จ)

1.1 ใชผากอซชุบ Enzymatic เช็ดสายสองตรวจและหนาเลนส

1.2 ดูด Enzymatic 30 วินาที และดูดอากาศ 10 วินาที

1.3 เปล่ียนวาลว เปนวาลวทำความสะอาดชองน้ำ/ลม และดูด Enzymatic 30 วินาที

และดูดอากาศ 10 วินาที และฉีด Enzymatic ในชองน้ำเสริม 30 ml

1.4 ถอดกลองออกจากแหลงกำเนิดแสง (Light Source) และกรณีกลองมีฝาครอบกันน้ำ

ใหใสฝาครอบกันน้ำทันที แลวนำกลองใสภาชนะสำหรับใสกลองเพ่ือนำไปท่ีหองลางกลอง

2. Leak Testing ทดสอบการร่ัวซึมของกลอง

2.1 ข้ันตอนทดสอบการร่ัวซึมของกลอง แบบในน้ำ

- ตรวจสอบอุปกรณท่ีใชในการเช็คร่ัว เสียบอุปกรณกันร่ัวเขากับ Maintenance

Unit ถอดวาลวตาง ๆ ตออุปกรณทดสอบการร่ัวซึม และเปดเคร่ืองใสแรงดันกอนจะนำกลองลงน้ำ โดยระดับ

น้ำท่ีทวมตองมีความสูงไมเกิน 30 cm และหามใส Enzymatic ขณะทดสอบ เพราะ ฟองอากาศทำใหไม

สามารถสังเกตการร่ัวซึมได

- ทำการปรับทิศทางของปลายกลองทุกทิศทาง เพ่ือหาจุดร่ัว โดยสังเกตจาก ฟอง

อากาศท่ีผุดข้ึนมา เม่ือไมมีฟองอากาศ นำกลองข้ึนจากน้ำ ปดเคร่ืองทดสอบร่ัว ปลดสายออกจากเคร่ืองกอน

เพ่ือระบายลมออกจากกลอง และถอดสายทดสอบร่ัวซึมออกจากกลอง

2.2 ข้ันตอนทดสอบการร่ัวซึมของกลอง แบบลม

- ถอดวาลวตาง ๆ ออกจากกลอง ตออุปกรณทดสอบร่ัวซึม บีบลูกยาง เพ่ือใหอากาศ

เขาไปในกลอง สังเกตหนาปดใหความดันอยูบริเวณสีเขียว ปรับทิศทางของกลอง ถาหนาปดไมตก แสดงวา ไมมี

การร่ัว และปลอยลมออก (ถาพบวา กลองร่ัวใหหยุดลางข้ันตอนตอไป จากน้ันติดตอบริษัทเพ่ือทำการซอม

และติด Label วา Contaminate Endoscope)

3. Manual Cleaning การลางดวยน้ำยาทำความสะอาด

3.1 วางกลองในน้ำยาทำความสะอาดท่ีผสมแลว ใชฟองน้ำเช็ดทำความสะอาดภายนอก

กลองใหท่ัว

3.2 ใชแปรงยาวลางทำความสะอาดทอดูดในทิศทาง 45 องศา และ 90 องศา แปรงซ้ำท้ัง

2 ทิศทางจนกวาจะสะอาด และใชแปรงส้ันทำความสะอาดบริเวณชองเปดและวาลวตาง ๆ
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3.3 ตอสายสำหรับทำความสะอาดทอดูด เขาชองใสอุปกรณแลวดูดน้ำยา 30 วินาที ตอ

จุกอุดชอง และสายฉีดลางเขากับกลอง ใชกระบอกฉีดยา ฉีดน้ำยา เพ่ือลางทอดูดและทอน้ำ/ลม 90 ml และ

ชองน้ำเสริม 30 ml และใชกระบอกฉีดยาเปาลมเขาไป เพ่ือไลน้ำยาออก

4. Rinse after Cleaning การลางดวยน้ำสะอาดและเช็ดใหแหงกอนลงน้ำยาทำลายเช้ือ

4.1 นำกลองวางในภาชนะท่ีบรรจุน้ำ ใชฟองน้ำเช็ดภายนอกกลองใหท่ัว

4.2 ฉีดน้ำเพ่ือลางทำความสะอาดทอดูดและทอน้ำ/ลม ทอละ 90 ml และชองฉีดน้ำเสริม

30 ml จากน้ันเปาลมไลน้ำออกจากกลอง

4.3 นำกลองข้ึนจากน้ำ เช็ดใหแหงดวยผาสะอาด กอนนำไปแชน้ำยาทำลายเช้ือ

5. Visual Inspection เปนข้ันตอนท่ีทำเพ่ือยืนยันวา กลองไดรับการทำความสะอาด และ

ไมมีส่ิงสกปรกท่ีสามารถมองเห็นไดดวยตาเปลาเหลืออยูบนอุปกรณ

5.1 ตรวจสอบดวยตาเปลา เพ่ือมองหาส่ิงตกคางท่ีมีผลตอประสิทธิภาพการทำงานของ

การฆาเช้ือ

5.2 ใชแวนสองขยายและแสงท่ีเพียงพอ เพ่ือชวยเพ่ิมประสิทธิภาพในการตรวจสอบ

5.3 ถาพบวากลองไมสะอาดใหนำกลองไปทำความสะอาดซ้ำ

6. High-Level Disinfection การแชน้ำยาฆาเช้ือ

6.1 วางกลองในน้ำยาฆาเช้ือ ฉีดน้ำยาทอดูด ทอน้ำ/ลม และชองน้ำเสริม

6.2 แชน้ำยาตามระยะเวลาท่ีบริษัทน้ำยากำหนด เม่ือครบเวลา เปาลมออกจากกลอง

7. Rinse after High-Level Disinfection การลางดวยน้ำสะอาด โดยการวางกลองลงใน

น้ำสะอาด ฉีดน้ำ เพ่ือลางทำความสะอาดทอดูด ทอน้ำ/ลม และชองน้ำเสริม จากน้ันเปาลมออกจากกลอง

8. Drying การทำใหแหง โดยการใชผาสะอาดเช็ดภายนอกกลองใหแหง และฉีดแอลกอฮอล

เขาทอดูด ทอน้ำ/ลม ชองน้ำเสริม จากน้ันเปาลมใหแหง

9. Storage การเก็บรักษา ตองจัดเก็บในตูท่ีมีอากาศถายเท ไมเก็บไวในกระเปากลอง แขวน

กลองไวในแนวต้ัง และวาลวตาง ๆ เก็บคูกับกลอง

2.3 ประโยชนท่ีไดรับ

2.3.1☑ ตอตนเอง

- เพ่ิมพูนความรูและทักษะในการพยาบาลผูปวยท่ีมาสองกลองทางเดินอาหาร

- มีทักษะในการชวยแพทยทำหัตถการสองกลองทางเดินอาหาร

- เรียนรูและแลกเปล่ียนประสบการณการทำงานดานการสองกลองทางเดินอาหาร

ของโรงพยาบาลตาง ๆ
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- เกิดความคิดสรางสรรค วิธีการใหม ๆ จากการเรียนรู เพ่ือนำมาปรับใชกับระบบการ

ทำงานในโรงพยาบาล

2.3.2☑ ตอหนวยงาน

- หนวยงานไดบุคลากรท่ีมีศักยภาพ และมีความรู ความเขาใจในการพยาบาลผูปวย

ท่ีมารับการสองกลอง

- นำความรู ความสามารถ และทักษะท่ีไดจากการฝกอบรมน้ีมาปรับใชกับหนวยงาน

เพ่ือพัฒนาหนวยงานและโรงพยาบาล

2.3.3☑ อ่ืน ๆ (ระบุ)

- ผูปวยไดรับการพยาบาลอยางเปนระบบ มีประสิทธิภาพ และมีความปลอดภัยตาม

มาตรฐานวิชาชีพ

สวนท่ี 3 ปญหาและอุปสรรค ** จำเปนตองระบุ กรอกขอมูลใหครบถวน อยางละเอียด**

3.1 ☑ การปรับปรุง

- การอบรมอยูในชวงท่ีมีโรคระบาด ทำใหการเรียนการสอนภาคทฤษฎีตองปรับจากเรียนท่ีโรง

พยาบาลราชวิถี มาเรียนกับโปรแกรม Zoom แทน ทำใหผูเรียนกับผูสอนไมมีปฏิสัมพันธกันในการถาม-ตอบ

- การอบรมในคร้ังน้ีมีระยะเวลาท่ีส้ัน ทำใหการฝกประสบการณตาง ๆ ในภาคปฏิบัติเกิด

ความชำนาญนอยกวาท่ีควร

3.2 ☑ การพัฒนา

- การเรียนการสอนในภาคทฤษฎี ควรเปนการเรียนในหองเรียนจะทำใหผูเรียนมีความสนใจ

มากข้ึน และควรเรียนแบบตอเน่ืองกันจนจบภาคปฏิบัติ

สวนท่ี 4 ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ

เห็นสมควรใหทางโรงพยาบาล เล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล โดยการสนับสนุน

ใหบุคลากรเขารับการฝกอบรมความรูความสามารถเฉพาะทางอยางท่ัวถึงและสม่ำเสมอ

ลงช่ือ……………………………………………ผูรายงาน

( นางสาวปาริตา  เลาอรุณ )

ลงช่ือ……………………………………………หัวหนาฝาย/หัวหนากลุม

งาน
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(..................................................)

สวนท่ี 5 ความคิดเห็นของผูบังคับบัญชา .

.

.

.

.

ลงช่ือ……………………………………………หัวหนาสวนราชการ

(..................................................)
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