
รายงานการศึกษา ฝกอบรม ประชุม ดูงาน สัมมนา ปฏิบัติการวิจัย ในประเทศ และตางประเทศ

(ระยะส้ันไมเกิน 90 วัน และ ระยะยาวต้ังแต 90 วันข้ึนไป)

สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป

1.1 ช่ือ - นามสกุล นางสาวธัญวรัตน หัสจรรย

อายุ ๒๔ ป การศึกษา ปริญญาตรี

ความเช่ียวชาญเฉพาะดาน -

ตำแหนง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

หนาท่ีความรับผิดชอบ ปฏิบัติงาน ณ หองอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ทำหนาท่ีเปน Leader Member ในทีม

รักษาพยาบาล ตรวจสอบและสรุปแผนงานใหสมาชิกในทีมทราบ ดำเนินการและประสานงานเร่ืองการเคล่ือน

ยายผูปวย เชน สง X-ray, Admit, OR บันทึกขอมูลผูปวย หัตถการ และเวชภัณฑตาง ๆ ใน Zone ท่ีรับผิดชอบ

กอนการจำหนาย และรวบรวมจำนวนผูปวย สรุปอาการ การรักษาคราวๆ สงตอผูปวยข้ึนตึกหรือสงตอโรง

พยาบาลอ่ืน ๆ

1.2 ช่ือ - นามสกุล อรภาพร ยอดคีรี

อายุ ๒๔ ป การศึกษา ปริญญาตรี

ความเช่ียวชาญเฉพาะดาน -

ตำแหนง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

หนาท่ีความรับผิดชอบ ปฏิบัติงาน ณ หองอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ทำหนาท่ีเปน Leader Member ในทีม

รักษาพยาบาล ตรวจสอบและสรุปแผนงานใหสมาชิกในทีมทราบ, ดำเนินการและประสานงานเร่ืองการเคล่ือน

ยายผูปวย เชน สง x-ray, admit, OR บันทึกขอมูลผูปวย หัตถการ และเวชภัณฑตางๆ ใน Zone ท่ีรับผิดชอบ

กอนการจำหนาย และรวบรวมจำนวนผูปวย สรุปอาการ การรักษาคราวๆ สงตอผูปวยข้ึนตึกหรือสงตอโรง

พยาบาลอ่ืน ๆ

1.3 ช่ือเร่ือง / หลักสูตร โครงการอบรมการพยาบาลผูปวยภาวะวิกฤติและฉุกเฉิน

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

ปฏิบัติการวิจัย

งบประมาณ ☑ เงินงบประมาณกรุงเทพมหานคร ⬜ เงินบำรุงโรงพยาบาล

⬜ ทุนสวนตัว

จำนวนเงิน ทานละ ๔,๐๐๐ บาท รวมเปนจำนวนเงิน 8,000 บาท

ระหวางวันท่ี ๖ - ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๕
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สถานท่ี หองประชุมโยธี ช้ัน ๑๑ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงพยาบาลราชวิถี

คุณวุฒิ / วุฒิบัตรท่ีไดรับ ประกาศนียบัตร อบรมโครงการพยาบาลผูปวยภาวะวิกฤติและฉุกเฉิน

สวนท่ี 2 ขอมูลท่ีไดรับจากการศึกษา ฝกอบรม ประชุม ดูงาน สัมมนา ปฏิบัติการวิจัย

(โปรดใหขอมูลในเชิงวิชาการ)

2.1 วัตถุประสงค

2.1.๑ เพ่ือใหผูเขารวมอบรมสามารถนำความรูไปประยุกตใชในชีวิตประจำวันได

2.1.๒ เพ่ือใหผูท่ีเขารับการอบรมมีความรูและทักษะในการปฐมพยาบาลเบ้ืองตนสามารถ

ชวยเหลือตนเองและบุคคลใกลตัวไดอยางปลอดภัยกอนถึงโรงพยาบาล

2.2 เน้ือหา

การพยาบาลผูปวยในระยะฉุกเฉินท่ีมีภาวะ Septic shock

การพยาบาลผูปวยท่ีมีภาวะ Septic shock ส่ิงสำคัญท่ีสุดคือ การประเมินผูปวยใหเร็วกอน

ท่ี จะเขาสูภาวะ Shock เพ่ือลดการถูกทำลายของ อวัยวะตางๆ ใหมากท่ีสุด ต้ังแตระดับความรูสึกตัว

(Sonscious) อาการทางระบบประสาท (Neurosigns) การประเมินลักษณะท่ัวไปท่ีพบ (General

Appearance) สัญญาณชีพ รวมกับการซักประวัติถึงแหลงท่ีอาจเปนสาเหตุของการติดเช้ือ เชน ประวัติ ลุยน้ำ

เขาปา กอนท่ีจะมีอาการผิดปกติ อาการอ่ืนๆ รวม เชน เหน่ือย ซึมลง ปสสาวะออกปกติหรือไมอยางไร การตรวจ

รางกาย เชน มีแผลท่ีใดในรางกาย ตาแดง ลักษณะผิวหนังแดงเปนจ้ำหรือซีด เปนตน และ รายงานแพทยเพ่ือ

พิจารณาใหการรักษาตอไป สำหรับการรักษาพยาบาลผูปวยท่ีมีภาวะ Septic shock คือ การใหยาปฏิชีวนะรวม

กับการกำจัดและควบคุมแหลงของการติดเช้ือ การรักษาหรือคงไวซ่ึง ระบบไหลเวียนเลือดใหเปนปกติ และการ

รักษาเร่ืองอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของตามปญหาของผูปวย บทบาทและ กิจกรรมการพยาบาลมี ดังน้ี

1. การดูแลใหผูปวยไดรับยาฆาเช้ือ (Antibiotic) ตามแผนการรักษาเปนหัวใจสำคัญของการ

พยาบาลผูปวยท่ีติดเช้ือหากผูปวยไดรับยา ท่ีถูกตองเหมาะสมและรวดเร็วสามารถลดอัตราการตายไดถึงรอยละ

7.66 ซ่ึงแพทยจะพิจารณาใหยาปฏิชีวนะชนิดท่ีครอบคลุมการติดเช้ือใหมากท่ีสุดตามแหลงท่ีสงสัยวาเปนสาเหตุ

รูปแบบการบริหารยาจะใหทางหลอดเลือดดำและตองไดรับยาภายใน 1 ช่ัวโมง 3,5 นับต้ังแตแพทยวินิจฉัย ยา

ท่ีนิยมใช เชน Ceftriaxone 1 gm. vein ทุก 12 ช่ัวโมง, Azithromycin 500 mg vein OD เปนตน หลังจากได

รับผลการเพาะเช้ือจากส่ิงสงตรวจตางๆ แพทยจะพิจารณา แผนการรักษาอีกคร้ัง ในระหวางน้ันจะกำจัดแหลงท่ี

คาดวาเปนสาเหตุของ septic shock เชน การเจาะ ระบายหนอง เปนตน สาเหตุของ septic shock ท่ีพบได
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บอย เชน abdominal abscess, lung abscess, leptospirosis เปนตน การเจาะระบายตำแหนงท่ี มีการติด

เช้ือจะทำเม่ือผูปวยไดรับการ แกไขปญหาเบ้ืองตนและอาการคงท่ีแลว ในผูปวยท่ีมีการติดเช้ือกอนใหยาปฏิชีวนะ

มีความจำเปนตองสงเลือดเพาะเช้ือ (Hemoculture) รวมท้ังส่ิงสงตรวจอ่ืน ๆ ท่ีสงสัยวาเปนสาเหตุของภาวะ

sepsis การใหยาปฏิชีวนะน้ันแพทยจะ พิจารณาใหแบบผสมหรือรวมกันและออกฤทธ์ิกวางท้ังน้ีข้ึนอยูกับความ

เหมาะสมในผูปวยแตละราย ในขณะท่ีผูปวยไดรับยาฆาเช้ือ พยาบาลตอง ประเมินและเฝาระวังอาการแพยา

อยางใกลชิด เชน ผ่ืน อาการหายใจติดขัด เปนตน สวนใหญการให ยาฆาเช้ือจะอยูระหวาง 7-10 วัน ยกเวนผู

ปวยท่ีมีปญหา เชน ภาวะเม็ดเลือดขาวต่ำ (neutropenia) หรือมีการตอบสนองตอการรักษาชาอาจไดรับยา นาน

ข้ึนการดูแลผูปวยท่ีไดรับยาฆาเช้ือน้ันนอกจากสังเกตเร่ืองการแพยาแลวผลขางเคียงตาง ๆ ของยาแตละประเภท

ตองเฝาระวังอยางใกลชิดโดยเฉพาะ ผูปวยกลุมเส่ียง เชน ไตวายเร้ือรัง เปนตน

2. การดูแลผูปวยใหไดรับสารน้ำทดแทน ตามแผนการรักษาอยางเพียงพอ เพ่ือคงไวซ่ึงระบบ

ไหลเวียนเลือด จากพยาธิสภาพในระยะ cold shock เปนเวลาท่ีมีความสำคัญอยางย่ิง ถาพยาบาลสามารถ

ประเมินอาการไดอยางรวดเร็ว รายงานแพทยและ ใหสารน้ำอยางเหมาะสมจะทำใหลดอัตราการเสีย ชีวิตของผู

ปวยได สารน้ำท่ีเหมาะสม ไดแก isotonic solution3 และควรเปดเสนเลือดเพ่ือใหสารน้ำ อยางนอย 2 เสน ใน

ระยะแรกของการใหในอัตรา ท่ีเร็วเพ่ือเพ่ิมปริมาตรในหลอดเลือดใหเร็ว (Rapid Early Volume

Replacement) ประมาณ 500- 1,000 มิลลิลิตร ใน 15 นาที-1 ช่ัวโมง ตามสภาพของ ผูปวยและ Underlying

หรือในผูปวยท่ีมีอายุนอยกวา 60 ป ไมมีประวัติโรคหัวใจ โรคไต ควรใหสารน้ำ ในอัตราท่ีเร็ว (iv load) น้ีใน

ปริมาณ 30 ml/kg จำนวน 2 คร้ัง (อยางนอย 3 ลิตร) แตสำหรับผูปวย ท่ีมีอายุมากกวา 60 ปหรือมีโรคหัวใจ

โรคไตรวมดวย จะใหสารน้ำในอัตราท่ีเร็ว (iv load) ในปริมาณ 30 ml/kg จำนวน 2 คร้ัง (อยางนอย 1.5 ลิตร)

หลังจากน้ันแพทยจะพิจารณาตาม fluid challenge จาก mean arterial pressure (MAP) keep ท่ี 65

mmHg (ในผูท่ีไมมีประวัติความดันโลหิตสูง มากอน) มีการศึกษาพบวา การใหสารน้ำมากกวา 800 มิลลิลิตรใน

ช่ัวโมงแรก อัตราการเสียชีวิตต่ำกวาผูปวยท่ีไดรับสารน้ำนอยกวา 800 มิลลิลิตรในช่ัวโมงแรก นอกจากน้ีการ

ศึกษาชนิดของสารน้ำพบวาการใช 4% albumin มีผลตอการลดอัตราตาย ไมแตกตางจากการให 0.9% NaCl

ในระหวางการใหสารน้ำผูปวยท่ีมีภาวะ ช็อก พยาบาลจะตองประเมินอาการผูปวยอยางนอย ทุก 10-15 นาที

ไดแก การประเมินอาการทางระบบ ประสาท (Neurosigns) วาผูปวยซึมลงหรือไม หาก คะแนน Glasgow

Coma Score (GCS) ลดลง มากกวาหรือเทากับ 2 คะแนน ตองรายงานแพทย ทันที การตรวจวัดประเมิน

สัญญาณชีพประเมินความอ่ิมตัวของออกซิเจน (O2 saturation) เฝาระวัง ปอดบวมน้ำ (pulmonary edema)

โดยสังเกตจากอัตราลักษณะการหายใจอาการกระสับกระสาย ไอมีเสมหะเปนฟองสีชมพู (pink frothy

sputum) ปอดมีเสียง Crepitation ใหหยุดใหสารน้ำและ รายงานแพทยทันที ติดตามและประเมินคล่ืนไฟฟา

หัวใจ (EKG Monitor), Pain score, Central Venous Pressure (CVP) รวมท้ังการประเมิน ปริมาณปสสาวะผู
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ปวย จึงมีความเปนท่ีตองใส สายสวนปสสาวะ (Retained Foley’s catheter) เพ่ือประเมินการทำงานของไต

เฝาระวังภาวะไตวาย จากการไหลเวียนเลือดท่ีลดลง ปริมาณปสสาวะตอง ออกไมนอยกวา 0.5 cc/kg/hr หาก

พบวาปริมาณ ปสสาวะลดลง รายงานแพทยเพ่ือพิจารณาปรับ แผนการรักษาท่ีเหมาะสมสำหรับผูปวยตอไป การ

ดูแลผูปวยใหไดรับสารน้ำทดแทนอยาง เครงครัดตามแนวทางการรักษาน้ัน มีความสำคัญมาก ในชวง 3-6 ช่ัวโมง

แรก หากผูปวยไดรับสารน้ำทดแทน อยางเพียงพอจะชวยแกไขภาวะ Septic shock และ ปองกันภาวะไตวาย

3. การดูแลผูปวยใหไดรับยากระตุนความดัน โลหิตตามแผนการรักษา หลังจากท่ีพยาบาลดูแล

ใหผูปวยไดรับสารน้ำในปริมาณท่ีเหมาะสมตาม แผนการรักษาแลว หากพบวาผูปวยความดันโลหิตยังต่ำอยู

แพทยจะพิจารณาใหยากระตุนความดัน โลหิต ควบคูไปกับการใหสารน้ำ ยากระตุนหัวใจและเพ่ิมความดันโลหิต

เชน dopamine ขนาดต่ำ ๆ (1-5 µg/kg/min) ไมเกิน 20 µg/kg/min มีการ ศึกษาพบวาการให dopamine

ขนาดต่ำ ๆ เพ่ือเพ่ิม เลือดไปเล้ียงไต (renal blood flow) ไมไดทำใหมีการกำซาบเลือดท่ีไต (renal perfusion)

มากข้ึน ยา norepinephrine สามารถเพ่ิมความดันโลหิต ข้ึนไดเร็ว และมีภาวะหัวใจเตนเร็ว (tachycardia)

นอยกวา dopamine โดยขนาดการบริหารยา 0.1- 0.3 µg/kg/min ไมเกิน 2 µg/kg/min (หามผสมใน NSS)

มีการศึกษา Vasopressin in Septic Shock Trial เปรียบเทียบกับ norepinephrine อยางเดียวกับ

norepinephrine รวมกับ vasopressin ไมพบ ความแตกตางของอัตราตายระหวางสองกลุมกิจกรรมการ

พยาบาลผูปวยท่ีไดรับยา กระตุนความดันโลหิตจะตองประเมินความดันโลหิต ทุกๆ 3-5 นาที ในชวงท่ีมีปรับเพ่ิม

ยา เพ่ือใหไดความดัน โลหิตท่ีใหคา mean arterial pressure (MAP) > 65 mmHg หลังจากน้ันเม่ืออาการคงท่ี

จึงทำการประเมินทุกๆ 15-30 นาที รวมกับการประเมินอาการ อ่ืนๆ เสมอ เชน ระดับความรูสึกตัวปริมาณความ

เขมขน ของออกซิเจนในเลือด ปริมาณปสสาวะท่ีออก

4. การติดตามและประเมินอาการอยาง ใกลชิดในชวงของการแกไขภาวะช็อกท่ีเกิดจากการ

ติดเช้ือ ไมวาจะเปนการใหสารน้ำทดแทน การให ยากระตุนความดันโลหิต ไดแก สัญญาณชีพ การ ประเมินการ

อ่ิมตัวของออกซิเจนในเลือด คล่ืน ไฟฟาหัวใจ รวมท้ังการติดตามผลการตรวจทางหอง ปฏิบัติการท่ีเก่ียวของ

Arterial Blood Gas (ABG), Blood chemistry เปนตน นอกจากน้ี การประเมิน ท่ีมีความจำเปนคือ Central

venous Pressure (CVP) คาปกติ 10-15 CmH2 O ในผูปวยท่ีหายใจเอง, และ 15-20 CmH2 O สำหรับผูปวยท่ี

ใสเคร่ืองชวยหายใจ การประเมินพรอมบันทึกคา Mean Arterial Pressure (MAP) จะตองมีคา > 65 mmHg

วิธี คำนวนMAP=[(2xdiastolic pressure)+systolic pressure]/3 นอกจากน้ี ระยะแรกของภาวะช็อก แพทย

อาจพิจารณาสง Serum lactate ซ่ึง lactate เปนผลจากเมตาบอลิซึมท่ีไมไดใชออกซิเจนจากอวัยวะท่ีขาดเลือด

รวมกับคาความเขมขนของ ออกซิเจนในการประเมินภาวะพรองออกซิเจน (hypoxia) ในผูปวย

5. การพยาบาลเพ่ือปองกันภาวะไตวาย และการพยาบาลเพ่ือการประคับประคองอ่ืนๆ ใน ผู

ปวยท่ีมีภาวะ Septic shock หากช็อกอยูนานจะเกิด ภาวะไตวาย ของเสียจากความผิดปกติของเมตาบอลิซึม มี
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การสะสมมากข้ึนอยางรวดเร็ว แพทยจะพิจารณา การบำบัดทดแทนไต (renal replacement therapy) ตาม

ขอบงช้ี เชน มีภาวะเลือดเปนกรดอยางรุนแรง และไมตอบสนองตอการรักษาทางยา (pH < 7.2 หรือ Serum

bicarbonate < 15 mEq/L) มีน้ำทวมปอด ท่ีไมตอบสนองตอการใหยาขับปสสาวะ ระดับ Serum Potassium

> 6.2 mEq/L, EKG เปล่ียนไมตอบสนอง ตอการรักษาดวยยา หรือ BUN > 60 mg/dL ระดับ ความรูสึกตัว

เปล่ียนแปลง เปนตน สำหรับผูปวยบางรายท่ีมีภาวะซีด โดยความ เขมขนของเม็ดเลือดแดง (Hematocrit) <

30% ทำใหเน้ือเย่ือขาดออกซิเจน (tissue hypoxia) มากข้ึน แพทยจะพิจารณาให Packed Red Cell (PRC)

รวมดวย การพยาบาลผูท่ีไดรับผลิตภัณฑของเลือด การเฝาระวังเร่ืองการแพเลือด เชน อาการแนนหนาอก

ไข หนาวส่ัน เปนตน

6. การประเมินและติดตามระดับน้ำตาลในเลือด ตามแผนการรักษา ผูปวยท่ีมีภาวะ Septic

shock ควรมีระดับน้ำตาลในเลือดใหต่ำกวา 180 mg/dL หรืออยูในชวง 80-180 mg/dL3 หากระดับน้ำตาล ใน

เลือดสูงหรือต่ำกวาเกณฑ แพทยจะพิจารณาให regular insulin หรือ 50% glucose 50 mL ทาง หลอดเลือด

ดำ พยาบาลตองติดตามระดับน้ำตาลใน เลือด และสังเกตอาการผิดปกติทุก 1-2 ช่ัวโมง เชน เหง่ือออกตัวเย็น

หรือมีหนาแดง ปวดศีรษะ ระดับ ความรูสึกตัวเปล่ียนแปลง เปนตน

7. ดูแลการใหยากลุม corticosteroid ตาม แผนการรักษา ยากลุมน้ีมีความจำเปนในผูปวยท่ีมี

ภาวะ severe septic shock แพทยจะพิจารณา ใหยาดังกลาวรวมดวยเสมอ หลังจากใชยากระตุน ความดัน

โลหิตในขนาดท่ีสูงแลว คาความดันโลหิต ท่ีทำให MAP ยังนอยกวา 65 mmHg ยากลุม corticosteroid ท่ีใช

ไดแก hydrocortisone ขนาด ท่ีใหคือ 200-300 mg/day แบงใหทุก 8 ช่ัวโมง ยา กลุมน้ีออกฤทธ์ิลดการ

อักเสบ มีผลตอ Metabolism ของคารโบไฮเดรตและโปรตีน ดังน้ัน พยาบาลตอง เฝาระวังและติดตามน้ำตาลใน

เลือดสูงท่ีอาจสูงข้ึน นอกจากน้ี อาการไมพึงประสงคอ่ืนๆ เชน อาการ คล่ืนไสอาเจียน มีแผลในกระเพาะอาหาร

เปนตน

8. ดูแลผูปวยใหไดรับออกซิเจนอยาง เพียงพอ ประเมินลักษณะอัตราการหายใจ การใชกลาม

เน้ือชวยหายใจ ความอ่ิมตัวของออกซิเจน ในเลือด พยาบาลสามารถประเมินตามความ เหมาะสมและจำเปนใน

การใหออกซิเจน ไดแก O2 cannula, Mask with bag หากมีเปล่ียนแปลง เหน่ือย หายใจเร็ว ใชกลามเน้ือชวย

หายใจ ความอ่ิมตัว ของออกซิเจนในเลือดลดลง รายงานแพทยเพ่ือพิจารณาการใสทอหายใจและเคร่ืองชวย

หายใจ การดูแลผูปวยท่ีใสเคร่ืองชวยหายใจและการเฝาระวัง ภาวะ Acute Respiratory Distress Syndrome

(ARDS) จากพยาธิสภาพของ Septic shock พบวาผู ปวยท่ีมีภาวะ Septic shock จำเปนตองใชเคร่ืองชวย

หายใจรอยละ 80 เพ่ือ pulmonary support เพ่ิม ออกซิเจนใหเซลล ลดภาระงานของระบบทางเดิน หายใจ

ระวังการเล่ือนหลุดของทอทางเดินหายใจ การหักพับของสาย ventilator ตางๆ การเล่ือนหลุด ของขอตอ หากผู

ปวยท่ีมีภาวะสับสนหรือระดับความ รูสึกตัวเปล่ียนแปลงจำเปนตองผูกมัดปองกันการดึง ทอทางเดินหายใจ และ



-6-

ควรขออนุญาตผูปวยและ ญาติ อธิบายใหเขาใจถึงความจำเปน เพ่ือใหความรวมมือในกิจกรรมการรักษาพยาบาล

และลดความ คับของใจตางๆ ได ในผูปวยท่ีไดรับการใสทอหายใจ และใชเคร่ืองชวยหายใจ แพทยอาจพิจารณา

ใหยา คลายกังวลเพ่ือใหผูปวยไดพักและลดการใชพลังงาน พยาบาลตองประเมินอาการทางระบบประสาท

(Neurosign) ระดับความงวงซึม (sedation scale: SS) ของผูปวยรวมดวย

9. การดูแลใหไดรับสารอาหารท่ีเพียงพอ มีความจำเปนและสำคัญท้ังการปองกันและการรักษา

สารอาหารท่ีควรไดรับพลังงาน 25-30 Kcal/วัน โดยเร่ิมท่ี 18 Kcal/วัน11 จนไดในระดับท่ีเหมาะสม กับผูปวย

แตละราย เฝาระวังเร่ืองการเกิดแผลใน ทางเดินอาหารจากภาวะเครียดของรางกาย (Stress ulcer) ดูแลใหไดรับ

ยาตามแผนการรักษา เชน Omeprazole และเฝาระวังติดตามวามีเลือดออก ในระบบทางเดินอาหารสวนบน มี

เลือดออกมากับน้ำยอย (coffee grown) ถายดำ(melena) รายงานแพทย เพ่ือพิจารณาการรักษาตอไป

10. การดูแลและบรรเทาความเครียดความ วิตกกังวลของผูปวยและญาติ พยาบาลจำเปนตอง

ใหการดูแลอยางใกลชิด อธิบายเหตุผลของกิจกรรม การพยาบาล ใหการพยาบาลดวยทาทีท่ีออนโยน เปนมิตร

ใหกำลังใจ เพ่ือใหผูปวยและญาติสามารถ เผชิญกับความเครียดความเจ็บปวยไดอยางเหมาะสม ใหความรวมมือ

กับกิจกรรมการรักษาพยาบาล กิจกรรมการพยาบาลในผูปวยท่ีมีภาวะ Septic shock หัวใจสำคัญคือ การ

ปองกันภาวะขาดเลือด จำเปนจะตองมีความรวดเร็วในการ รักษาและใหการพยาบาลเพ่ือแกไขภาวะช็อก จะ

สามารถปองกันและลดภาวะแทรกซอนตางๆ ไดมากท่ีสุด นอกจากน้ี การพัฒนาระบบและแนวปฏิบัติ สราง

ความรวมมือในสหสาขาวิชาชีพ สรางความ ตระหนัก พบวาการนำแนวปฏิบัติภาวะ septic shock สามารถลด

อัตราการเสียชีวิตลงไดถึงรอยละ 30 พยาบาลจึงควรศึกษาและดูแลผูปวยกลุมน้ีใหมี ประสิทธิภาพ

และสามารถนำไปประยุกตใชในการปฏิบัติงานตอไป

สรุปผล การพยาบาลผูปวยท่ีมีภาวะ septic shock เปนภาวะฉุกเฉินและวิกฤติ มีผลกระทบ

ตอคุณภาพ ชีวิตและอัตราการตาย กิจกรรมการพยาบาลมีความ สำคัญเร่ิมต้ังแตการประเมินอาการผูปวย

(health assessment) ใหไดอยางรวดเร็ว รายงานแพทยเพ่ือ ใหไดการวินิจฉัย (early diagnosis) การ

ชวยเหลือ เบ้ืองตนอยางรวดเร็ว (initial resuscitation) ไดแก การใหยาปฏิชีวนะและสารน้ำทดแทน พรอมท้ัง

ประเมินอาการผูปวยอยางใกลชิด ไดแก ระดับความ รูสึกตัว สัญญาณชีพ ความอ่ิมตัวของออกซิเจน ในเลือด

ปริมาณปสสาวะท่ีออกเพ่ือประเมินการ ทำงานของไต หลังจากน้ันการกำจัดและควบคุม ตำแหนงท่ีสงสัยวาเปน

สาเหตุ รวมกับการรักษาอ่ืนๆ ไดแก การบริหารยาเพ่ือเพ่ิมความดันโลหิต การให Corticosteroid การติดตาม

ประเมินระดับน้ำตาลในเลือด การใหเลือดหรือสวนประกอบของเลือดตาม แผนการรักษา หากพยาบาลสามารถ

ใหการพยาบาล และดูแลดวยความรวดเร็วภาวะแทรกซอนตางๆ เชน ภาวะไตวาย อัตราการเสียชีวิตก็จะลดลง

ได ดังน้ัน การใหการพยาบาลผูปวยท่ีมีภาวะ septic shock การมีความรูทักษะ และปฏิบัติงาน อยางเปนระบบ
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สามารถทำงานเปนทีมรวมกับ สหสาขาวิชาชีพ ในการควบคุมการติดเช้ือ รวมท้ัง การติดตอประสานงานท่ีดี จึง

จะทำใหการดูแลผูปวย เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและสามารถกำรงชีวิตตอไปได

Nutrition critical care ผูปวยวิกฤตเปนผูท่ีตองเผชิญภาวะเครียด (stress)หรือการเจ็บปวยท่ีมีผลตอ

ระบบตาง ๆ ในรางกายซ่ึงมีการ เปล่ียนแปลงทางเมตาบอลิกอยางรวดเร็วตลอดเวลา สงผลให เกิดการ

เปล่ียนแปลงตานโภชนาการ บางรายมีภาวะโภชนาการปกติ บางรายมีความเส่ียงตอภาวะทุพโภชนาการ บาง

รายเปนผูมีภาวะทุพโภชนาการ หรือตลอดจนอาจมีภาวะโภชนาการเกิน ทำใหผลัพธท่ีเกิดข้ึนตอกรรักษาผูปวย

น้ันไมเปนไปตามท่ี คาดหวังและอาจรุนแรงถึงข้ันชีวิต โดยคัดแยกผูปวยดังกลาวและใหการดูแลอยางเหมาะสม

จะทำใหผูปวยไดรับอาหารอยางเพียงพอ ซอม สราง เสริม ระบบตาง ๆ ของรางกายใหแข็งแรง โดยเฉพาะ

ภูมิคุมกันปองกันภาวะแทรกชอน ไมเพ่ิมอัตราการเสียชีวิต รวมท้ัง ฟนฟูสภาพรางกายใหหายจากการปวย ลด

ระยะเวลาในการนอนหอผูปวยหนัก ระยะเวลาการใชเคร่ืองชวยหายใจ เวลาการนอนโรงพยาบาลและทำใหชวย

ลดคำใชจายในการรักษาพยาบาลตามมา ซ่ึงการใหโภชนบำบัดจำเปนตองอาศัยความรวมมือของสหสาขาวิชาชีพ

กำหนดแนวทางการดูแลรักษา ติดตามและประเมินผล ตามบทบาทของแตละวิชาชีพ สำหรับบทบาทของ

พยาบาลน้ันเนนในการดูแลดวยกระบวนการพยาบาลใหอาหารผูปวย บันทึกอาการและการเปล่ียนแปลงปญหา

ตาง ๆ บันทึกปริมาณอาหารซ่ึงเปนขอมูลท่ีสำคัญท่ีชวยยืนยันวาผูปวยไดรับโภชนบำบัดถูกตอง เหมาะสมหรือ

ไมอยางไร การไดรับอาหารและประเภทของอาหารในแตละเกิดเปนภาวะคุกคามตอชีวิตนำไปสูการเกิดความ

พิการและทำใหเกิดชองวางในการดูแลดานโภชนาการท่ีลาชา'และไมตอเน่ืองจนกระท่ังผูปวยมีสภาพรางกาย

ทรุดโทรม ผอมลง น้ำหนักลต ผลตรวจทางหองปฏิบัติการทางชีวเคมี อาหาร ผิดปกติ จึงจะนึกถึงภาวะ

ทุพโภชนาการ ในผูปวยวิกฤตพบวาผูปวยสวนใหญมีความเส่ียงตอภาวะทุพโภชนาการ โภชนาการเกิน 24ช่ัวโมง

แรกหลังรับการรักษา ไมไดรับพลังงานตามเปาหมายน้ำหนักตัวลดลง และมีภาวะทุพโภชนาการ การดูแลจัดการ

เร่ืองอาหารไมวาจะเปนการใหอาหารผานทางเดินอาหารผานสายใหอาหาร ผานทางหลดเลือดดดำรวมท้ังการ

ประเมินการไดรับอาหารอยางเพียงพอของผูปวย

ภาวะทุพโภชนาการ คือภาวะท่ีรางกายไดรับอาหารไมเพียงพอตอความตองการหรือมากเกินความ

ตองการของ รางกาย หรือรางกายขาดพลังงาน สารอาหารตาง ๆ ท่ีมีความจำเปนตอรางกายผูปวยวิกฤตสวน

มากไดรับพลังงานนอยกวาความตองการ ของรางกายสูงถึงรอยละ 42 มีภาวะทุพโภชนาการสูงถึง 30-50 ของ

จำนวนผูปวยในโรงพยาบาลซ่ึงทำใหการทำงาของระบบภูมิคุมกันบกพรองผูปวยมีความเส่ียงติดเช้ือเพ่ิมมากย่ิง

ข้ึน รางกายไมสามารถตอสูกับการเจ็บปวยรุนแรงท่ีเผชิญอยูไดดังน้ันโภชนาการบำบัดในผูปวยวิกฤตจึงเปนส่ิง

สำคัญ

ระยะภาวะโภชนาการสำคัญตอผูปวยวิกฤตอยางไร ผูปวยวิกฤตจะมีการเปล่ียนแปลงของรางกายตอ

ภาวะ การเจ็บปวยท่ีตองเผชิญ ซ่ึงอาจแตกตางกันตามกลุมโรคของผูปวย หากแบงประเภทของผูปวย โดย
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พิจารณาจากแนวทางการรักษา สามารถแบงได เปน 2 ประเภทใหญๆไดแก ผูปวยวิฤตทางอายุรกรรม และผู

ปวยวิกฤตทางศัลยกรรม ซ่ึงท้ัง 2 ประเภทมีลักษณะการตอบสนองเม่ือเผชิญภาวะ วิกฤต ซ่ึงสงผลตอการเผา

ผลาญอาหารภาวะโภชนาการ ของรางกายดังน้ี ผูปวยวิกฤติทางอายุรกรรมจะมีการตอบสนอง ของรางกายภาวะ

เครียดซ่ึงสงผลตอ การเผาผลาญอาหารของรางกาย เปนระยะดังน้ี"

1. ระยะท่ีมีการตอบสนองการอักเสบท่ัวรางกาย(Systemic Inflammatory Response

Syndrome:SIRS)ระยะน้ีผูปวยจะมีปริมาณเลือดท่ีออกจากหัวใจ (cardiacoutput) และการไหลเวียนเลือดท่ีไป

หลอเล้ียงอวัยวะสำคัญตาง ๆ เชน หัวใจ ตับ ไต เพ่ิมช้ืน แตปริมาณลือดท่ีไปเล้ียง อวัยวะอ่ืน ๆ ท่ีไมสำคัญจะลด

นอยลง รางกายมีการกระตุน ไชโตไคน (cytokine) ทำใหเกิดการอักเสบจำนวนมากเกิดการหล่ังฮอรโมนแคท่ีโค

ลามีน (catecholamines)และ คอรติชอล (cortisol) ซ่ึงเปนฮอรโมนท่ีเก่ียวของกับกระบวนการเผาผลาญ

(catabolic hormone)เกิดกระบวนการกระตุนการสลายกลูโคสและการสังเคราะหกลูโคสท่ีตับ

2. ระยะตอตานการอักเสบ (Compensatory ตอการติดเช้ือเพ่ิมข้ึน รางกายไมสามารถตอสูกับ

ภาวะ Anti-inflammatory Response Syndrome: CARS)เปนระยะท่ีรางกายมีการใชสารตอตานการอักเสบ

เปนจำนวนมาก ทำใหภูมิคุมกันของรางกายบกพรอง อวัยวะตาง ๆทำงานผิดปกติและลมเหลวการหล่ังแคทาโบสิ

กฮอรโมนลดลง(catabolic hormone) เพ่ือลดการสูญเสียพลังงาน

3. ระยะฟนตัว (recovery phase) เปนระยะท่ีอาการดีข้ึนและฟนตัว อวัยวะตาง ๆ เร่ิมกลับ

มาทำงานรางกายตองใชพลังงานเพ่ือซอมแซมสวนท่ีซึก

บทบาทพยาบาลในการดูแลผูปวยวิกฤต จากผลกระทบของภาวะทุพโภชนาการตอผูปวยวิกฤตดาน

ตาง ๆ ไดแก การติดเช้ือเพ่ิมข้ึนจากภูมิคุมกันในรางกายลดลง การหายของแผลลาชา เพ่ิมอัตราการเกิดแผลกด

ทับระยะเวลาในการใชเคร่ืองชวยหายใจนานข้ึนจากความสามารถในการหายใจลดลง ระยะเวลาการนอนโรง

พยาบาลนานข้ึน พยาบาลเปนคนแรกท่ีมีบทบาทในการเร่ิมตนการดูแลดานโภชนาการ และยังทำหนาท่ี

ประสานงานใหกับทีมสหสาขา เพ่ือใหผูปวยไดรับโภชนบำปดอยางเหมาะสมและเกิดประโยชนสูงสุด ท้ังน้ี

บทบาทท่ีสำคัญและเดนชัดคือ การดูแลผูปวยดานโภชนบำบัดท้ังทางตรงและทางออม ไดแก การประเมินภาวะ

การสมานตัวของแผลลาชา การประเมินความตองการพลังงานและสารอาหาร การใหผูปวยไดรับโภชนบำบัดตาม

ความตองการของรางกายและปองกันภาวะแทรกซอนตาง ๆ ท่ีอาจเกิดข้ึน

บทบาทการประเมินคัดกรองภาวะโภชนาการและความตองการพลังงาน ผูปวยวิกฤตตองเผชิญกับ

ภาวะเครียดท่ีมีการตอบสนอง ของรางกายซ่ึงมีผลตอการเปล่ียนแปลงของการใชพลังงาน และสารอาหารเปน

อยางมาก ยากท่ีจะประเมินภาวะโภชนาการ หรือภาวะทุพโภชนาการของผูปวยเน่ืองจากตองแกไข รักษา

การเปล่ียนแปลงท่ีเรงดวนและคุกคามตอชีวิตกอน ความตองการ พลังงานของผูปวยท่ีเปล่ียนแปลงตลอดเวลา

ของรางกาย โดยช่ังน้ำหนัก วัดสวนสูง เพ่ือคำนวณคดัชนี มวยกาย การชักประวัติ และการตรวจทางชีวเคมี
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อาจไมไดทราบถึงถึงความตองการพลังงานท่ีแทจริง สำหรับประเทศไทย สมาคมผูใหอาหารทางหลอดเลือดดำ

และทางเดินอาหารแหงประเทศไทย (Society ofParenteral and Enteral Nutition of Thailand : SPENT)

แนะนำการประเมินคัดกรองโดยใชคำถาม 4 ขอ ไดแก

1. ผูปวยมีน้ำหนักตัวลดลงโดยไมไดต้ังใจในชวง 6 เดือน

2. ผูปวยไดรับสารอาหารท่ีเคยไดเกินกวา 7 วันหรือไม

3. ดัชนีมวลกาย (body mass index : BMI) <18.5หรือ 225 กก/ตร.ม. หรือไม

4. ผูปวยมีภาวะวิกฤตหรือก่ึงวิกฤตรวมดวยหรือไมหากพบวามีภาวะหรือประวัติดังกลาวต้ังแต

2 ขอข้ึนไป ควรทำการประเมินความเส่ียงตานโภชนาการตอไป

Nutrition Triage: NT 2013 ประกอบดวย 2 สวน คือ

1. การคัดกรองภาวะโภชนาการ (nutrition screening) ดวยคำถาม 4 ขอ ขางตน

2. การประเมินภาวะทุพโภชนาการ(nutrition assessment) ประกอบดวย 2 สวนคือ สวนท่ีไมคิด

คะแนน คือ กรอบแสดงขอมูลท่ัวไปและ กรอบแสดง สมรรถนะของรางกาย สวนท่ีคิดคะแนนมี 9 กรอบ แตละ

กรอบจะแสดงตัวอยางสาเหตุหรือปจจัยตาง ๆ ท่ีสัมพันธกับการเกิดภาวะทุพโภชนาการ ไดแก ประวัติการไดรับ

อาหารการเปล่ียนแปลงของน้ำหนักตัว ภาวะบวมน้ำ ระดับความสูญเสียมวลไขมัน มวลกลามเน้ือ สมรรถภาพ

กลามเน้ือ และการประเมินความรุนแรงของภาวะเจ็บปวยเฉียบพลันและเร้ือรังท่ีมีผลตอภาระโภชนาการและเม

ตาบอลิซึมในแตละโรคหรือภาวะท่ีมีผลกระทบตอรางกายดานโภชนาการหรือเมตาบอลิซึม จะจำแนกตามระดับ

ความรุนแรงหรือผลกระทบท่ีเกิดข้ึน เปน 4 ระดับ คือ

คะแนน 0 หมายถึงสภาวะน้ัน ๆ ไมมีผลกระทบหรือมีแคปจจัยเส่ียง

คะแนน 1 หมายถึงมีผลกระทบเล็กนอย

คะแนน 2 หมายถึงมีผลกระทบระดับปานกลาง

คะแนน 3 หมายถึงมีผลกระทบมาก รุนแรงตอโภชนาการหรือเมตาบอลิสม

ท้ังน้ีการใหคะแนนตองประเมินความรุนแรงของโรคหรือภาวะท่ีเปนอยู วามีผลกระทบตอภาวะโภชนาการหรือเม

ตาบอลิซึมรุนแรงมากนอยเพียงใด จากน้ันรวมคะแนนท้ังหมด (25คะแนน) และกำหนดระดับภาวะ

ทุพโภชนาการดังน้ี NT-1 (คะแนน 0-4) ระดับภาวะโภชนาการปกติหรือมีปจจัยเส่ียงเล็กนอย NT-2 (คะแนน

5-7) มีภาวะทุพโภชนาการเล็กนอย NT-3 (คะแนน 8-10) มีภาวะทุพโภชนาการปานกลาง NT-4 (คะแนน >10)

ระดับภาวะทุพโภชนาการรุนแรง

บทบาทการใหโภชนบำบัดและติดตามพลังงานตามความตองการของรางกาย หลังจากทราบภาระ

โภชนาการ และความตองการพลังงานของผูปวยวิกฤตแลว การใหโภชนบำบัดจำเปนตองมีการประสานความ

รวมมือท้ัง แพทย พยาบาลและนักโภชนาการและควรเร่ิมใหอาหารเร็วท่ีสุด หรือภายใน 24 ช่ัวโมงหลังเขารับ
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การรักษาในโรงพยาบาล และควรใหผานทางปากมากท่ีสุดหากไมมีขอหาม"1.1 และจากการศึกษาพบวา การเร่ิม

ใหอาหารผานทางเดินอาหาร (enteral nutrition; EN) ภายใน 24-48ช่ัวโมง (เฉล่ีย 36 ช่ัวโมง) เปนการกระตุน

เลือดใหมาเล้ียงลำไส กระตุนการหล่ังฮอรโมนและสารเคมีของลำไส สงเสริมการทำงานของเซลลท่ีเก่ียวกับระบบ

ภูมิคุมกันในรางกายสามารถลดอัตราการติดเช้ือ ลดระยะเวลาในการนอนโรงพยาบาลและมีแนวโนมท่ีจะลด

อัตราการตายในผูปวยไดจากน้ันบทบาทท่ีสำคัญสำหรับพยาบาล คือดูแลใหผูปวยไดรับโภชนบำบัดอยางมี

คุณภาพ ตามแผนการรักษาของแพทยในการเร่ิมใหอาหารน้ันเม่ือพบวาผูปวยไมสามารถรับประทานอาหารเอง

ทางปากได แพทยมักจะเลือกใหอาหารผานทางเดินอาหาร โดยผานสายใหอาหารทางจมูก (nasogastrictube;

NG) หรือปาก (orogastric tube; OG) เปนลำดับแรกหลังตรวจสอบคำส่ังการรักษาแลวพยาบาลควรปฏิบัติ ดังน้ี

1. จัดทาศีรษะสูง 30-45 องศา กอนใหอาหารและเม่ือใหอาหารหมดในผูปวยท่ีมีความเส่ียงตอการสำลัก

ควรจัดทาศีรษะสูงอยางนอย 30 องศา นานอีก 1-2 ช่ัวโมง

2. ใหอาหารผานทางเดินอาหารโดยใชวิธีหยดแบบตอเน่ือง (continuous feeding) ผานเคร่ืองควบคุม

อัตราไหล(pump) มากท่ีสุดเปนลำดับแรก และปรับเปนวิธีหยดชา ๆ(1-3 ช่ัวโมงตามสภาพผูปวย) เปนม้ือๆ

(intermittent feeding)เม่ือรับอาหารไดดี" หากการใหอาหารเร่ิมเปนคร้ังแรกควรพิจารณาเลือกสายใหอาหารท่ี

มีขนาดเล็ก (<12Fr)เพ่ือลดการระคายเคือง และตรวจสอบตำแหนงปลายสายทุกคร้ังกอนใหอาหาร

3. ประเมินความสามารถในการรับอาหาร (feedingintolerance) โดยใชปริมาณอาหารคงคางใน

กระเพาะอาหาร(gastric residual volume; GRV) ซ่ึงปจจุบันไดมีการศึกษาถึงปริมาณ GRV ท่ีควรหยุดการให

อาหาร โดยศึกษปริมาณ GRVท่ี 200-500 มิลลิลิตรท้ังในยุโรป อเมริกา ผลการศึกษาไมพบผลลัพธท่ีแตกตางท้ัง

ในเร่ืองการสูดสำลัก การเกิดปอดอักเสบ ระยะเวลาในการชวยหายใจ ตลอดจนระยะเวลาในการนอนหอผูปวย

วิกฤต" สำหรับประเทศไทยแนะนำควรนอยกวา 250 มิลลิลิตร และ 200 มิลลิลิตรในผูปวยท่ีมีความเส่ียงตอการ

สูดสำลัก"! ท้ังน้ีตองไมมีอาการแสดง ทางคลินิกท่ีบงบอกวารับอาหารไมได ไดแก ปวดทองแนนทองคล่ืนไส

อาเจียน ถายเหลว หากปริมาณ GRV มากกวา 250มิลลิลิตร ใหใสอาหารกลับและเล่ือนม้ืออาหารไป 1ช่ัวโมง

จากน้ันกลับมาประเมินอีกคร้ังถาปริมาณลดลงใหอาหารไดอยางไรก็ตามหากปริมาณ GRV นอยกวา 250

มิลลิลิตรแตผูปวยมีอาการแสดงถึงการรับอาหารไมใด ใหหยุดอาหารและรายงานแพทยเพ่ือใหแนวทางแกไขตอ

ไป และในกรณีท่ีลักษณะของอาหารท่ีดูดไดเปน coffee ground ใหหยุดอาหารและรายงานแพทยเพ่ือรักษาเชน

กัน

4. ติดตามวาผูปวยไดรับพลังงานเพียงพอหรือไม คือควรไดรับพลังงานอยางนอยรอยละ 70-80 ภายใน

วันท่ี 3-7ของการเขารับการรักษาในหอผูปวยหนัก มีการบันทึกปริมาณอาหารท่ีไดรับจริงในแตละวัน เปนแคลอร่ี

มากกวาการบันทึกเปนนามธรรม เชน กินไดนอย ไดมาก ควรต้ังเปาหมายของสารอาหารท่ีใหผูปวยในแตละวัน
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แมผูปวยตองหยุดการใหอาหารช่ัวคราวกตามและสามารถปรับเพ่ิมอัตราการใหอาหารไดเพ่ือใหผูปวยไดรับ

อาหารตามเปาหมาย

5. ปองกันการเกิดภาวะแทรกซอน เชน การไดรับอาหารเร็วเกินไป การอาเจียน สำลัก ปอดอักเสบ

ทองเสียจากใหอาหารเร็ว น้ำตาลในเลือดสูง ทองอึดแนนทอง เปนตน"

6. หากผูปวยมีความจำเปนตองไดรับอาหารทางหลอดเลือดดำ (Parenteral Nutrition; PN) ตองให

อาหารใหถูกชนิด คือ หากเปนชนิด Peripheral ParenteralNutrition (PPN) ออสโมลาลิต้ีตองไมเกิน 900

mOsm/Lและเปล่ียนตำแหนงท่ีใหทางหลอดเลือดดำสวนปลายทุก48-72 ช่ัวโมงหากไมมีการอักเสบ และชนิด

Total Parenteral Nutrition (TPN) ตองใหผานทางหลอดเลือดดำสวนกลาง (central tine) เทาน้ัน และยึด

หลักปลอดเช้ืออยางเครงครัดท้ังขณะให กอนให และหลังใหอาหารทางหลอดเลือดดำ"

Multiple Organs Dysfunction Syndrome(MODS) เปนภาวะคุกคามตอชีวิตของผูปวยวิกฤตท่ีพบไดบอย

ในหอผูปวยวิกฤต การติดเช้ือและภาวะ ช็อกจากการติดเช้ือ(septic shock) เปนสาเหตุท่ีทำใหเกิดอวัยวะทำงาน

ลมเหลวหลายระบบท่ีพบมากท่ีสุด และเปนสาเหตุการเสียชีวิตถึงรอยละ90 ของผูปวยท่ีเขารับการรักษาในหอผู

ปวยวิกฤต โดย ผูปวยท่ีมีภาวะ ลมเหลวหลายระบบมีอัตราการเสียชีวิตเพ่ิมสูงข้ึนจากรอยละ 54 ในผูปวยท่ีมือ

วัยวะลมเหลวหลายระบบ 2 ระบบเปนรอยละ 100 เม่ือมีการลมเหลว 5 ระบบ การรักษา ผูปวยท่ีมีภาวะลม

เหลวหลายระบบมีความกาวหนาและตองใชเทคโนโลยีในการรักษาทำใหผูปวยมีอายุยืดไป ไดนานหลายวันหรือ

เปนเดือน แตก็ยังไมสามารถชวยใหผูปวยรอดชีวิตได ในขณะเดียวกันภาวการณเจ็บปวยท่ี คุกคามชีวิตของผูปวย

อาจมีผลกระทบตอครอบครัวของผูปวยท้ังทางตานจิตใจ สังคม อารมณ และจิตวิญญาณ เชน เกิดความเครียด

ความวิตกกังวล และความกลัวข้ึนได พยาบาลผูปวยวิกฤตมีบทบาทสำคัญในการปองกันการเกิดอวัยวะลมเหลว

หลายระบบ และการ ดูแลประคับประคองเพ่ือใหผูปวยมีชีวิตรอด และการดูแลครอบครัวของผูปวยในการเผชิญ

ความเครียดไดอยาง เหมาะสม โดยการใชกระบวนการพยาบาลเพ่ือวิเคราะหปญหา และวางแผนใหการพยาบาล

ผูปวยและ ครอบครัว ดังน้ัน พยาบาลจะตองมีความรูความเขาใจเก่ียวกับปจจัยเส่ียงในการเกิดโรคพยาธิสรีระ

วิทยาของ การลมเหลวหลายระบบ แนวทางในการรักษารวมท้ังผลกระทบท่ีเกิดข้ึนกับผูปวยและครอบครัว

ความหมายของภาวะอวัยวะลมเหลวหลายระบบ

ภาวะท่ีอวัยวะในรางกายลัมเหลวหลายระบบ โดยเรียกวา Multiple Organs Dysfunction

Syndrome(MODS) หรือ muttiple organ failure (MOF) คือ ภาะท่ีมีอวัยวะทำงานลมเหลวต้ังแต 2 ระบบข้ึน

ไป ซ่ึงเปนผลมาจากการไมสามารถควบคุมการตอบสนองตอกระบวนการอักเสบเม่ือมีการติดเช้ือหรือการ

บาดเจ็บ ท่ีรุนแรง

ปจจัยเส่ียงท่ีสงเสริมใหเกิดภาวะวัยวะลมเหลวหลายระบบ
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1. ปจจัยท่ีเกิดจากความผิดปกติของผูปวยเอง (pre existing risk factor) ไดแก ผูปวยท่ีมีอายุ มากกวา

65 ปและมีโรคเร้ือรังหรือความผิดปกติของการทำงานอวัยวะสำคัญคือ ปอด เชนโรคหลอดลมอุดก้ัน เร้ือรัง หัวใจ

และหลอดเลือดเชนโรคหัวใจลมเหลวเร้ือรัง โรคส้ินหัวใจ ตับแข็ง ไตวายเร้ือรัง เบาหวาน และการ ติดเช้ือรุนแรง

ดังน้ี

1.1 อายุ เด็กและผูสูงอายุจะมีปญหาเก่ียวกับกรสรางอิมมูนลดลง ทำใหมีโอกาสเกิดการติดเช้ือ

ไดงาย

1.2 ผูปวยท่ีเปนโรคเร้ือรัง โรคเร้ือรังท่ีทำใหเกิดภาวะอวัยวะลัมเหลวหลายระบบ ไดแก

เบาหวาน โรคหัวใจขาดเลือด กลามเน้ือหัวใจตาย หัวใจวาย โรคปอดเร้ือรัง การติดเช้ือเร้ือรัง ไตวายการ

รับประทานยา สเตียรอยด ซ่ึงมีผลยับย้ังการทำงานของ T-cell ทำใหติดเช้ืองาย

1.3 ภาวะขาดสารอาหาร โดยเฉพาะขาดโปรตีนจะมีผลใหระบบอิมมูนออนแอลง ภาวะขาด

สารอาหารหมายถึง ระตับ serum albumin < 25 g/L, weight loss > 10% ใน 1 เตือน หรือ 20% ใน 6

เตือน รวมท้ังการขาดวิตามินและเกลือแร ซ่ึงจะมีผลใหการทำงานของเม็ดเลือดขาวลตลง และเกิดการติดเช้ือ ได

งาย

1.4 การบาดเจ็บรุนแรง (severe traumatic injury กรบาดเจ็บรุนแรงเปนสาเหตุใหเกิดการ

สูญเสียน้ำเลือด และเกิดภาวะช็อก จะสงเสริมใหเกิดอวัยวะลมเหลวหลายระบบไดงาย

1.5 มะเร็ง เซลลมะเร็งมีคุณสมบัติใหเกิด การแข็งตัวของเสือดผิดปกติซ่ึงเปนปจจัยท่ีกระตุนสาร

คัดหล่ัง

2. ปจจัยรวม (Concurrent risk factor) เปนปจจัยท่ีเม่ือเกิดกับผูปวยจะมีผลซักนำใหผูปวยเกิด MODS

เชน การทำงานของระบบอวัยวะบกพรอง ไดรับการผาตัดใหญ เชน การผาตัดหัวใจและทรวงอก การ ผาตัด

หลอดเลือดและชองทอง โดยเฉพาะชองทองสวนบน การไดรับภยันตรายรุนแรงโดยเฉพาะตอสมองและ ทรวงอก

แผลไฟลวกรุนแรง มะเร็ง มีการตายของเน้ือเย่ือ มีภาวะความดันโลหิตตำอยูนานหรือเกิดภาวะช็อก มี เสือดออก

ในกระเพาะอาหารตับออนอักเสบสำลัก

3. ปจจัยอ่ืนท่ีเกิดในระหวางการดูแลผูปวย (Propagating risk factor) ซ่ึงมักจะเสริมใหผูปวยเกิด

MODS เชน การใสทอหลอมลมเพ่ือชวยหายใจ หรือใชเคร่ืองชวยหายใจ ไดรับการใส invasive monitoring การ

ใหสารน้ำหรือเลือดในปริมาณมากๆติดตอกัน ไดรับยาปฏิชีวนะ ไดรับยาลดกรดในกระเพาะอาหาร ภาวะขาด

อาหารพยาธิสรีรวิทยาของการเกิดภาวะอวัยวะลมเหลวหลายระบบเม่ือรางกายไดรับการบาดเจ็บหรือติดเช้ือจะมี

การกระตุนขบวนการอักเสบ ในระยะแรกเม็ดเลือดขาว นิวโทรฟล และแมคโคราจจะถูกกระตุนเพ่ือกำจัดเช้ือโรค

ทำใหมีการหล่ังสารคัดหลัง (mediator) เขาสูกระแส เสือดและเชลลเปนผลใหผนังหลอดเลือดถูกทำลายและขาด

เลือด ตอมาระบบฮอรโมน ไดแก แบรดดีไคนิน (bradykinin) เรนนินแองจิโอเทนชินและอัลโตสเตอโรน ถูก
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กระตุนจากการอักสบและกระตุนระบบประสาท ชิมพาเธติคหลังพิเนฟริน( epinephrine) และนอรฮีพิเนฟริน

(norepinephrine) และ รวมท้ังกระตุนการ แข็งตัวของเลือดทำใหเกิดภาวะการแข็งตัวของเลือดผิดปกติ และ

เกิดการสรางลิมเลือดเล็กๆ นระบบไหลเวียน ทำใหเกิดภาวการณแพรกระจายของล่ิมเลือดในหลอดเลือด (

disseminatedintravascular coagulation :DIC) การท่ีกระบวนการอักเสบถูกกระตุนทำใหเกิดการตอบสนอง

ของรางกายตอการติดเช่ือหรือเรียกวา systemic intravascular responds Syndrome (SIRS) ตามมา ซ่ึง

ประกอบดวย อาการ 2 ใน 4 ขอดังน้ี 1) อุณหภูมิรางกายมากกวา 38.3C หรือนอยกวา 36* C 2) อัตราการเตน

ของหัวใจมากกวา 90 คร้ังนาท่ี 3) อัตราการหายใจมากกวา 20 คร้ัง/นาทีหรือ PaCO, นอยกวา 32 มม.ปรอท 4)

เม็ดเลือดขาวมากกวา 12,000หรือนอยกวา 4,000 เซลล ลบ.มม.หรือมี immature form มากกวารอยละ 10

ทำใหเกิดความผิดปกติในการทำหนาท่ีของอวัยวะท่ีจะ นำไปสูภาวะอวัยวะลัมเหลวตามมาในปจจุบันเช่ือวากลุม

อาการ MODS เปนผลโดยรวมของการตอบสนองตอขบวนการอักเสบท่ีรุนแรงใน หลอดเลือด โดยมีผลใหเกิดการ

เปล่ียนแปลงของพยาธิสภาพ ดังน้ี

3.1 การไหลเวียนเลือดผิดปกติ (maldistribution of blood flow) มีการขยายตัวของ

หลอดเลือดจาก การหล่ังสาร histamine และ brady kinin ทำใหหลอดเลือดมี permeability เพ่ิมช้ืน น้ำใน

หลอดเลือดหัวออก ชองระหวางเซลส ทำใหเลือดกลับสูหัวใจลดลง ทำให cardiac output ลดลง

3.2 เกิดความไมสมดุลระหวางความตองการออกชิเจนและการมีออกชิเจนไปเล้ียงเซลลเน้ือเย่ือ

(Imbalance of Oxygen supply and Oxygen demand) เม่ือการไหลเวียนเลือดลดลงทำใหเน้ือเย่ือไดรับ

เลือตไม เพียงพอ ความตานทานผนังหลอดเลือดท่ีถุงลมลดลง ทำใหน้ำในหลอดเลือดฝอยของปอดเกิดการร่ัวเขา

สูถุง ลมทำใหถุงลมบวม เกิดการแลกเปล่ียนกาซลดลงนำไปสูอาการระบบหายใจลมเหลวอยางเฉียบพลัน หรือ

acute respiratory distress syndrome (ARDS)

3.3 มีการเผาผลาญเพ่ิมข้ึน (Hyper metabolism) รงากายมีการเรงและเพ่ิมการเผาผลาญ

คารโบไฮเดรต โปรตีนและไขมันมากกวาปกติเพ่ือใหใดพลังงาน เชลลท่ีไมสามารถใชออกชิเจนจึงเกิดการขาดออก

ชิเจน โดย โปรตีนท่ีนำมาเผาผลาญจะถูกดึงมาจากกลามเน้ือ ทำใหผูปวยผอม กลามเน้ือลีบ

อาการและอาการแสดงภาวะอวัยวะลมเหลวหลายระบบ

อาการและอาการแสดงของผูปวยจะแสดงถึงความผิดปกติในการทำงานของอวัยวะท่ีเกิดการ ลมเหลว

ซ่ึงอาจเปนความผิดปกติของอวัยวะมากกวา 2 ระบบข้ึนไป และความรุนแรงของอาการจะข้ึนอยูกับ ระยะของ

การเกิดอวัยวะลมเหลว มีขอบงช้ีของอวัยวะท่ีเกิดการลมเหลวแบงตามระบบโดยมีขอบงช่ือยางนอย 1 ขอ ตังน้ี

1. ระบบหายใจ ไดแก อัตราการหายใจ <5 หรือ 49 คร้ัง/นาที, PaCO2 >50, pH<7.35 ตองใชเคร่ือง

ชวยหายใจหรือ CPAP มากกวา 3 วัน
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2. ระบบหัวใจและหลอดเลือด ไดแก อัตราการเตนของหัวใจ < 50 คร้ัง/นาท่ี, มีความดัน โลหิตเฉล่ีย

(MAP) <49 มม.ปรอท, มีภาวะหัวใจลมเหลวรวมกับการตรวจภาพรังสีทรวงอกและมีอาการของ ภาวะปอต

บวมน้ำ (pulmonaryedema), มีอาการแสดงของภาวะท่ีเลือดไปเล้ียงอวัยวะตางๆไมเพียงพอ คือ PH 47.24

หรือ Cardiac index < 2.2 Lit/minมีหัวใจเตนผิดจังหวะกลุม ventricular tachycardia, ventricular

fibrillation, ใชยา vasopressor เชน norepinephrine,epinephrine หรือ dopamine นานกวา 6 ชม.

เพ่ือใหความตันโลหิตมากกวา 90 มม.ปรอท

3. ไต คา creatinine > 35 ไมโครกรัม/100 มล. หรือมีการเพ่ิมข้ึนของคาครดินินมากกวา 2 คร้ัง BUN

> 100ไมโครกรัม/100 มล. จำเปนตองไดรับการทำฟอกเลือด hemodialysis ปสสาวะออก < 479 มล./วัน

หรือ < 159 มล./8 ชม.

4. ตับ ตัวตาเหลือง มีคา prothrombin time, ค AST สูงข้ึน คา total billubin สูงข้ึนอยางนอย 2

เทาalbumin ต่ำลง

5. ระบบประสาท ระดับความรูสึกของผูปวยลดลง Glasgow Coma Scale <6 มีภาวะ

encephalopathy

6. เลือดจำนวนเลือดขาว < 1,000/มม. มีภาวะเกล็ดเลือดต่ำ เกล็ดเลือด < 20,000/มม. Hct. < 20

mg% มีภาวะเลือดออก

7. ระบบทางเดินอาหาร Stress ulceration ตับออนอักเสบ (pancreatitis) ลำไสเคล่ือนไหว ลดลงหรือ

ไม เคล่ือนไหว (Bowel ileus) ถุงน้ำดีอักเสบชนิต calculus

การวินิจฉัย จากประวัติและการหาสาเหตุท่ีทำใหเกิด รวมท้ังอาการและอาการแสดง หรือความลมเหลว

ในการ ทำงานของระบบน้ันๆ ดังแสดงในหัวขออาการและอาการแสดง 2. การตรวจทางหองปฏิบัติการ

Acid-base พบ มีภาวะ acidosis, PaCO250, pH<7.35, - CBC WU EBC < 1,000/มม. platelets < 20,000/

มม. , Hct. < 20 mg% - Liver function test w ค prothrombin time, AST, total bilubin สูงข้ึน

albuminตำลง - คา creatinine 23.5 ไมโครกรัม/100 มล. BUN >100 ไมโครกรัม/100 มล.- คา serum

lactate >2mm/L กรรักษาภาวะอวัยวะลมเหลวหลายระบบการรักษาผูปวยท่ีมีภาวะอวัยวะลมเหลวหลาย

ระบบหรือมีแนวโนมการทำงานของอวัยวะลมเหลว หลายระบบ เนนเร่ืองการปองกัน รักษาสาเหตุหลัก และ

แกไขอาการท่ีจำเพาะดวยวิธีการตางๆ โดยมี วัตถุประสงค เพ่ือท่ีจะคงไวซ่ึงภาวะสมดุลดุลของระบบตาง ๆ ใหอยู

ในภาวะใกลเคียงภาวะปกติปกติท่ีสุด และ เพ่ือเพ่ิมโอกาสของผูปวยใหรอดพนจากภาวะวิกฤติ ดังน้ี

1. การคนหาสาเหตุและปจจัยเส่ียง โดยตองทำดวยความรีบดวนเพ่ือควบคุมสาเหตุและ กำจัด

ส่ิงกระทบตอระบบไหลเวียน เชน ผูปวยเกิดภาวะ septic shock ตองรักษาและควบคุมการติดเช่ือหรือหา

สาเหตุของการติดเช้ือโดยเร็ว เพ่ือไมใหเกิดผลกระทบตออวัยวะอ่ืนๆ



-15-

2. การประดับประคองใหเลือดไปเล้ียงอวัยวะตางๆ ไดอยางเพียงพอ โดยการรักษาอยาง

รวดเร็ว ภายในระยะเวลา 6 ช่ัวโมงแรก ไดแก การใหปริมาณสารน้ำเพียงพอและรวดเร็วท่ีสุด เพ่ือใหความดัน

โลหิตสูงพอท่ีจะขับเคล่ือนเลือดใหไหลเวียนไปสูเน้ือเย่ือในอวัยวะตางๆ รักษาการทำงานของหัวใจ หรือกระตุน

การทำงานของหัวใจ ใหยาเพ่ิมความดันรวมถึงการใหเสือดเพ่ือรักษาระดับ hemoglobin ท่ีเหมาะสมและ แกไข

ภาวะพรองออกชิเจนรวมท้ังความผิดปกติของการเผาผลาญ เพ่ือรักษาปริมาณเลือดไหลเวียนไดเพียงพอ

2.1 การประคับประคองระบบไหลเวียน (Hemodynamic support) มุงรักษาให

เน้ือเย่ือ ไดรับออกซิเจน และสารอ่ืน ๆ ท่ีจำเปนอยางเพียงพอ การท่ีเน้ือเย่ือจะไดรับออกซิเจน (Oxrygen

delivery) น้ัน จะตองอาศัยตัวแปร 3 ตัวดวยกัน คือ ระดับฮีโมโกลบิน, Oxygen saturation และ cardiac

output. ในกรณี ผูปวยท่ีอยูในกลุมเส่ียงสูงตอการเกิดภาวะMODS ก็มีความจำเปนตองทำ invasive

monitoring เพ่ือใหแนใจ วารางกายได Oxygen delivery เพียงพอเพ่ือใชในกระบวนการ aerobic

metabolism น้ันเอง ในทางปฏิบัติ การใหเลือด และการใชเคร่ืองชวยหายใจรวมกับการเพ่ิมcardiac output

ดวยการใหสารน้ำและยากลุม inotropic, vasopressor drug

2.2 การประดับประคองดานการเผาผลาญ (Metabolic support มุงใหสารท่ีจำเปน

และ ทำใหระบบการเผาผลาญ กลับคืนสูภาวะปกติใหเร็วท่ีสุดโดยการใหสารน้ำอาหาร และเกลือแรตาง ๆ อยาง

เพียงพอและครบถวนในชวงเวลาท่ีรางกายมีความตองการทางเมตาบอลิซึมสูง รวมท้ังการใชหัตถการ ทาง

ศัลยกรรมท่ีมีสวนในการหยุดกระบวนการเผาผลาญ (catabolism)ของรางกาย เชน การตัดเน้ือตายออก การ

ตรึงกระดูกท่ีแตกหัก การเปดระบายโพรงหนอง, การกำจัดบริเวณท่ีมีการติดเช้ือออกไป หรือการตัดเอาผิวหนัง ท่ี

ตายจากแผลไฟใหมออกแลวปลูกถายผิวหนัง เปนตน มาตรการน้ียังรวมไปถึง nutritional Support ซ่ึงก็ควร

เร่ิมใหอาหารเขาไปในระบบทางเดินอาหารโดยตรง(enteral route) จะตีกวาใหทางหลอดเลือดดำ (parenteral

route) และสามารถใหไดแมวาผูปวยจะมีสัญญาณชีพท่ีผิดปกติ ถาลำไสยังไมสามารถทำงานไดก็พิจารณาให

ทางหลอดเลือดดำ หรือ total parenteral nutrition (TPN)

2.3 เสริมสรางระบบปองกันจุลชีพใหมีประสิทธิภาพสูงสุด ( Immunologic support

) เพ่ือเปนการปองกันและกำจัดการติดเช้ือ และลดการตอบสนองของรางกายท่ีมากเกินไป โดยขจัดแหลงติดเช่ือ

และปรับสภาพหรือปจจัยอ่ืนๆ ท่ีมีสวนกระตุน การตอบสนองของรางกายท่ีมากเกินไปจนทำลายเน้ือเย่ือของ ตัว

เอง หลักการท่ัวไปคือ ตองยึดกฎการรักษาดวยวิธีศัลยกรรม อันไดแก กรตัดเน้ือตายออก รวมกับการ ประดับ

ประคองระบบไหลเวียนและสารอาหารท่ีเพียงพอ ซ่ึงตัวเช้ือโรคน้ันอาจไปกระตุนใหเกิดกระบวนการ

inflammatory response ใหมีการหลังสาร cytokines ซ่ึงเปนตัวการสำคัญในการ
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3. การปองกันภาวะแทรกซอนของระบบหรืออวัยวะอ่ืน เชน ประดับประคองการทำหนาท่ีของ ไต การ

ปองกันการเกิดแผลในทางเดินอาหาร การปองกันการติดเช้ือซ้ำสอง ระวังการใหยาท่ีจะมีผลตอตับและ ไต และ

ระวังภาวะแทรกซอนตางๆจากอุปกรณและเทคโนโลยีท่ีใชในการรักษาผูปวย

4. การฟนฟูอวัยวะตางๆ เชน การใหอาหารท่ีเหมาะสมและเพียงพอ

5. การรักษาท่ีเฉพาะ ในปจจุบันไดมีผูทำการทตลองนำวิธีการตางๆมาใชในการรักษาผูปวยท่ีมี อวัยวะ

ลมเหลวหลายระบบเพ่ือลดผลกระทบจากขบวนการอักเสบ เชน การทำ plasmapheresis เปนการแยกสวน

พลาสมาท่ีมีแอนต้ีบอด้ีออก แลวเติมพลาสมาใหม เปนตนยาท่ีมีผลตอหลอดเลือด (vasopressor drug) มีดังน้ี

ยาท่ีมีผลตอหลอดเลือด โดยการใหยาชวยเพ่ิมความตันโลหิต (Inotopes, vasopressors) หลังจากใหสารน้ำ

แลวแต hemodynamic ของผูปวยยังไมคงท่ี แพทยจะพิจารณาใหยาท่ีมีเพ่ิมการบีบตัวของ หัวใจและยาเพ่ิมแรง

ตานของหลอดเลือตสวนปลาย ยาท่ีใชบอย ไดแก

5.1 Epinephrine (Adrenaline) เปนยาท่ีมีฤทธ์ิกระตุนท้ัง beta และ alpha adrenergic

receptor ซ่ึงจะชวยกระตุน cardiac output และเพ่ิมความตันโลหิต ผลขางเคียง อาจทำใหกลามเน้ือหัวใจ

ตองการใช ออกซิเจนมากข้ึนเน่ืองจากยาจะไปเพ่ิมความตนโลหิตและอัตราการเตนของหัวใจรวมถึงการใหเสือด

เพ่ือรักษาระดับ hemoglobin ท่ีเหมาะสมและ แกไขภาวะพรองออกชิเจนรวมท้ังความผิดปกติของการเผา

ผลาญ เพ่ือรักษาปริมาณเลือดไหลเวียนไดเพียงพอ

5.2 การประคับประคองระบบไหลเวียน (Hemodynamic support) มุงรักษาใหเน้ือเย่ือ ไดรับ

ออกซิเจน และสารอ่ืน ๆ ท่ีจำเปนอยางเพียงพอ การท่ีเน้ือเย่ือจะไดรับออกซิเจน (Oxrygen delivery) น้ัน จะ

ตองอาศัยตัวแปร 3 ตัวดวยกันคือ ระดับฮีโมโกลบิน, Oxygen saturation และ cardiac output. ในกรณี ผู

ปวยท่ีอยูในกลุมเส่ียงสูงตอการเกิดภาวะMODS ก็มีความจำเปนตองทำ invasive monitoring เพ่ือใหแนใจ

ว่ำรางกายได Oxygen delivery เพียงพอเพ่ือใชในกระบวนการ aerobic metabolism น้ันเอง ในทางปฏิบัติ

การใหเสือด และการใชเคร่ืองชวยหายใจรวมกับการเพ่ิมcardiacoutput ดวยการใหสารน้ำและยากลุม

inotropic, vasopresser drug

5.3 การประคับประคองดานการเผาผลาญ (Metabolic support มุงใหสารท่ีจำเปนและ

ทำใหระบบการเผาผลาญ กลับคืนสูภาวะปกติใหเร็วท่ีสุดโดยการใหสารน้ำอาหาร และเกลือแรตาง ๆ อยาง

เพียงพอและครบถวนในชวงเวลาท่ีรางกายมีความตองการทางตนมตาบอลิซึมสูง รวมท้ังการใชหัตถการ ทาง

ศัลยกรรมท่ีมีสวนในการหยุดกระบวนการเผาผลาญ (catabolism)ของรางกาย เชน การตัดเน้ือตายออก การ

ตรึงกระดูกท่ีแตกหัก การเปดระบายโพรงหนอง, การกำจัดบริเวณท่ีมีการติดเช้ือออกไป หรือการตัดเอาผิวหนัง ท่ี

ตายจากแผลไฟใหมออกแลวปลูกถายผิวหนัง เปนตน มาตรการน้ียังรวมไปถึง nutitional Support ซ่ึงก็ควร
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เร่ิมใหอาหารเขาไปในระบบทางเดินอาหารโดยตรง(enteral route) จะดีกวาใหทางหลอดเลือตดำ (parenteral

route) และสามารถใหไดแมวาผูปวยจะมีสัญญาณชีพท่ีผิดปกติ ถาลำไสยังไมสามารถทำงานไดก็พิจารณาให

ทางหลอดเลือดดำ หรือ total parenteral nutrition (TPN)

5.4 เสริมสรางระบบปองกันจุลชีพใหมีประสิทธิภาพสูงสุด ( Immunologic support ) เพ่ือ

เปนการปองกันและกำจัดการติดเช้ือ และลดการตอบสนองของรางกายท่ีมากเกินไป โดยขจัดแหลงติดเช่ือ และ

ปรับสภาพหรือปจจัยอ่ืนๆ ท่ีมีสวนกระตุน การตอบสนองของรางกายท่ีมากเกินไปจนทำลายเน้ือเย่ือของ ตัวเอง

หลักการท่ัวไปคือ ตองยึดกฎการรักษาดวยวิธีศัลยกรรม อันไดแก กรตัดเน้ือตายออก รวมกับการ ประดับ

ประคองระบบไหลเวียนและสารอาหารท่ีเพียงพอ ซ่ึงตัวเช้ือโรคน้ันอาจไปกระตุนใหเกิดกระบวนการ

inflammatory response ใหมีการหลังสาร cytokines ซ่ึงเปนตัวการสำคัญในการเกิดภาวะ MODs ไดในท่ีสุด

5.6 การปองกันภาวะแทรกซอนของระบบหรืออวัยวะอ่ืน เชน ประดับประคองการทำหนาท่ี

ของ ไต การปองกันการเกิดแผลในทางเดินอาหาร การปองกันการติดเช้ือซ้ำสอง ระวังการใหยาท่ีจะมีผลตอตับ

และ ไต และระวังภาวะแทรกซอนตางๆจากอุปกรณและเทคโนโลยีท่ีใชในการรักษาผูปวย

5.7 การฟนฟูอวัยวะตางๆ เชน การใหอาหารท่ีเหมาะสมและเพียงพอ

5.8 การรักษาท่ีเฉพาะ ในปจจุบันไดมีผูทำการทดลองนำวิธีการตางๆมาใชในการรักษาผูปวยท่ี

มี อวัยวะลมเหลว หลายระบบเพ่ือลดผลกระทบจากขบวนการอักเสบ เชน การทำ plasmaphreresisเปนการ

แยกสวนพลาสมาท่ีมีแอนต้ีบอด้ีออก แลวเติมพลาสมาใหม เปนตน

ยาท่ีมีผลตอหลอดเลือด (vasopressor drug) ยาท่ีมีผลตอหลอดเลือต โดยการใหยาชวยเพ่ิมความตันโลหิต

(Inotopes, vasopressors) หลังจากใหสารน้ำแลวแต hemodynamic ของผูปวยยังไมคงท่ี แพทยจะพิจารณา

ใหยาท่ีมีเพ่ิมการบีบตัวของ หัวใจและยาเพ่ิมแรงตานของหลอดเลือดสวนปลาย ยาท่ีใชบอย ไดแก

1. Epinephrine (Adrenaline) เปนยาท่ีมีฤทธ์ิกระตุนท้ัง beta และ alpha adrenergic receptor ซ่ึง

จะชวยกระตุน cardiac output และเพ่ิมความตันโลหิต ผลขางเคียง อาจทำใหกลามเน้ือหัวใจตองการใช

ออกซิเจนมากข้ึนเน่ืองจากยาจะไปเพ่ิมความตนโลหิตและอัตราการเตนของหัวใจ

2. Norepinephrine (Levophred) เปนยาท่ีมีผลกระตุนท้ัง beta และ alpha adrenergic receptor

แตมีผลตาน alpha adrenergic receptor เปนหลักซ่ึงพบวาการใช norepinephrine สามารถเพ่ิม ระดับความ

ดันโลหิตไดเร็วกวา dopamine และทำใหเกิดภาวะ tachycardia นอยกวา ผลขางเคียง หลอด เลือดสวนปลาย

หดตัว เน้ือเย่ือตาย (tissuenecrosis) การรัวของยาออกนอกหลอดเลือด

3. Dobutamine เปนยาท่ีมีผลกระตุน alpha adrenergic receptor สามารถเพ่ิม cardiac out put

อัตราชีพจร และอาจเพ่ิมความดันโลหิต
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4. Dopamine ผลของยาจะข้ึนกับขนาดท่ีใช ในขนาด low dose จะมีผลชวยเพ่ิม renal blood flow

และเม่ือขนาดเพ่ิมข้ึนจะมีผลเพ่ิม cardiac output ผลขางเคียงเกิดภาวะหัวใจเตนเร็วและหลอดเลือด หดตัว

โดยการใหยาในภาวะวิกฤตจะคำนวณขนาดยาท่ีผูปวยไดรับเปน ไมโครกรัม/น้ำหนักตัว(กก./ นาที โดยใชสูตร

Rate (mcg/ke/min) = (60 x BW x Dose)/1,000 x ความเขมขนยา (Concentrate)ตัวอยางการคำนวณ

แพทยมีคำส่ังใหยา Dopamine 500 mg in NSS 250 ml (2:1) 1.V. drip bmcg/kg/min ตองให rate เทาไหร

ผูปวยสมมติหนัก 50 กิโลกรัมRate (mcg/kg/min) = (60 x BW x Dose/1,000 x ความเขมขนยา (

Concentrate) (cc./hr.) Rate(mcg/kg/min)= 60 x 50 x 51,000x 2 = 7.5 cc./hr.

2.3 ประโยชนท่ีไดรับ

2.3.1 ☑ ตอตนเอง  ไดเรียนรูและรับประสบการณวิชาชีพตามสาขาท่ีเรียนเพ่ิมเติม ไดเสริม

ทักษะดานการนำเสนอการส่ือสารขอมูลการมีมนุษยสัมพันธและเกิดการเรียนรูการพัฒนาตนเองการทำงานรวม

กับผูอ่ืน ไดพัฒนาความรูและทักษะเฉพาะในการดูแลผูปวยวิกฤติและฉุกเฉิน ของผูเขารับการอบรม ให

มีความม่ันใจ และสามารถส่ือสารการรับมอบภารกิจการดูแลผูปวยจากผูส่ังการ รักษาไดอยางถูกตองตรงกัน

2.3.2 ☑ ตอหนวยงาน ใชเปนกรอบในการบริหารงานบุคคลขององคกรดวยกลยุทธการ

พัฒนาคน เชน การสรรหาพัฒนารักษาอยางมีมาตรฐานองคกรมีองคความรูใหมๆ เกิดข้ึนเปนประโยชนตอการทำ

งานขององคกร สามารถนำความรู ทักษะ ไปใชในการดูแลผูปวยวิกฤติและฉุกเฉิน ท้ังในสถานการณการแพทย

ฉุกเฉินนอกโรงพยาบาล และในโรงพยาบาล

2.3.3 ☑ อ่ืน ๆ (ระบุ) ชวยใหผลของการออกมาดีท่ีสุด เพราะนำความรูมาใชในการทบทวน

งานอยางสม่ำเสมอ ใชเวลาในการประเมิน พฤติกรรม และเรียนรูความผิดพลาดในการทำงาน ซ่ึงการทบทวน

ความรูอยางสม่ำเสมอ จะสามารถแกไขขอบกพรองในการทำงาน และสามารถปรับปรุงงานใหออกมาดีท่ีสุดได

สวนท่ี 3 ปญหาและอุปสรรค ** จำเปนตองระบุ กรอกขอมูลใหครบถวน อยางละเอียด**

3.1 ☑ การปรับปรุง การอบรมเปนภาคบรรยาย ระยะเวลาต้ังแต 08.00 – 16.00น. ซ่ึงการฟง

บรรยายอยางเดียวอาจทำใหเกิดความเครียดแกผูอบรมไดงายเพราะมีเน้ือหาท่ีคอนขางมากและใชระยะเวลาใน

การทำความเขาใจสูง

3.2 ☑ การพัฒนา ควรมีกิจกรรมใหทำระหวางชวงการบรรยาย เชน กิจกรรมการตอบคำถาม

กิจกรรรมการแลกเปล่ียนความรูแนวทางปฏิบัติในแตละโรงพยาบาลกิจกรรมคลายความเครียดเพ่ือใหการอบรม

ผอนคลายมากข้ึน
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สวนท่ี 4 ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ

จากการอบรม 5 วันท่ีผานมาพบวาควรเพ่ิมระยะเวลาในการฝกอบรมใหมากกวาเดิมเพ่ือเพ่ิมองคความรู

และการเรียนท่ีมีประสิทธิภาพสามารถเขาใจเน้ือหาไดอยางละเอียดถ่ีถวนและเอกสารการเรียนการสอน อยากให

มีตัวหนังสือท่ีมองเห็นชัดเจนหรืออาจจะสงไฟลการเรียนการใหผูอบรมไดเตรียมตัวศึกษาเน้ือหากอนลวงหนาเพ่ือ

เพ่ิมความรูความเขาใจมากย่ิงข้ึน และการอบรมควรมีท้ังภาคทฤษฎีและปฏิบัติรวมกัน จะทำใหบรรยากาศในการ

อบรมไมตึงเครียดและสามารถเห็นภาพไดชัดเจนมากย่ิงข้ึน

ลงช่ือ……………………………………………ผูรายงาน

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

ลงช่ือ……………………………………………ผูรายงาน

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

สวนท่ี 5 ความคิดเห็นของผูบังคับบัญชา

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

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


