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การบําบัดดวยออกซิเจน (Oxygen Therapy)
การบําบัดดวยออกซิเจน (Oxygen Therapy) หมายถึง การเพิ่มความเขมขนของออกซิเจนในอากาศที่
หายใจเขาซึ่งวัดเปนสัดสวนของออกซิเจน ตอ อากาศที่หายใจเขาทั้งหมด (fraction of inspired O2) หรือเขียนยอวา
FIO2 การใช O2 Therapy อาจทําใหเกิดภาวะแทรกซอนได ดังนั้นกอนใชจําเปนตองศึกษาใหแจมแจงเกี่ยวกับ
วัตถุประสงคการใช ขอบงชี้ ภาวะแทรกซอนตางๆ ที่อาจเกิดขึ้น และวิธีการให O2 วิธตี างๆ เพื่อใหสามารถใชได
อยางมีประสิทธิภาพและปลอดภัย
ขอบงชี้ในการใช O2 Therapy
1. Hypoxemia
2. Supportive treatment of tissue hypoxia
3. Miscellaneous
3.1 Enhance absorption of air space
3.2 Specific treatment of carbon monoxide poisoning
3.3 Hyperbaric O2 Therapy
1.Oxygen Therapy ในภาวะ Hypoxemia มีวัตถุประสงคเพื่อ
1. Prevent and correct hypoxemia
Hypoxemia เกิดจากกลไกตอไปนี้ คือ
1.1 มีความดัน O2 ที่หายใจเขาต่ํา แกไขโดยเพิ่ม PIO2 หรือ FIO2
1.2 Impaired pulmonary gas exchange ซึ่งเกิดจากกลไกยอยๆ 4 ประการคือ
-hypoventilation
-diffusion defect
แกไขดวยเพิ่ม FIO2 ไมเกิน 0.5
-V/Q abnormality
-shunt hypoxemia ในกรณีที่ใช O2 Therapy ใช FIO2 เกิน 0.5 แลวยังมี hypoxemia บงวาเปน
แบบ shunt hypoxemia การให O2 Therapy ไมคอยไดผลและมีโอกาสทําใหเกิด pulmonary O2 toxicity สูงขึ้น
ดวย ตองใช airway pressure therapy เพื่อลด shunt
1.3 Low mixed venous O2 tension (low PvO2) ซึ่งพบในภาวะที่ O2 demand มากกวา O2 supply
เชนใน hypermetabolic state ที่รุนแรงมาก รวมกับการเกิด shunt ทําใหเกิด hypoxemia แกไขโดย
พยายามเพิ่ม cardiac output, แกไข anemia , ลด metabolic demand รวมกับพยายามลด shunt ดวย airway
pressure therapy สวนการให O2 อาจใช FIO2 ไมเกิน 0.5 เพื่อแกไข V/Q abnormality

เปาหมายของการใช O2 Therapy เพื่อปองกันแกไข hypoxemia คือ
 Acute hypoxemia
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เปาหมายคือ PaO2 > 60 mmHg หรือ arterial O2 saturation(SaO2) >90%

หรือ pulse saturation(SpO2) >90% ซึ่งการบรรลุเปาหมายนี้ทําไดโดยใช FIO2 ไมเกิน 0.5
 Acute on top of chronic hypoxemia
เชนใน COPD ที่มี chronic CO2 retention (hypercapnia)
respiratory center จะไมตอบสนองตอ PaCO2 แตการหายใจจะถูกกระตุนดวยภาวะ hypoxemia ดังนั้นถา
ทําให PaO2 > 70-80 mmHg เมื่อใด respiratory center จะหยุดทํางานได เปาหมายของการใช O2 Therapy จึง
อยูที่การคงไวซึ่งภาวะ mild hypoxemia อยาให PaO2 >70 mmHg ระดับ SaO2 = 86-92% หรือเปาหมายเพื่อ
ลดอาการที่เกิดจาก severe hypoxemia เชน dyspnea, mental dysfunction, Rt.ventricular failure เทานั้น
1. Decrease Cardiopulmonary Work
ผูปวยที่มีพยาธิสภาพของปอดที่ทําใหการแลกเปลี่ยนกาซผิดปกติได แมวาผล ABG จะยังไมพบ
hypoxemia ก็ตาม รางกายจะพยายามหายใจเร็วลึกเพื่อชดเชยไมใหเกิด hypoxemia ทําใหเพิ่ม WOB breathing
ผูปวยจะรูสึกเหนื่อย หัวใจทํางานมากขึ้น อาจเกิด heart failure ไดงายในผูปวยที่มี cardiac reserve ต่ําหรือ
เกิด myocardial ischemia ในผูปวย CAD ได การให O2ในผูปวยที่ใกลจะมี hypoxemia จึงสามารถลดผลเสีย
ที่เกิดจากการเพิ่ม cardiopulmonary work ในผูปวยที่มีโรคหัวใจ โรคหลอดเลือดหัวใจ หรือมี myocardial
infarction อยูแลวเกิดมีพยาธิสภาพของปอดที่ทําใหเกิด hypoxemia ได เชน pneumonia, asthma, acute
exacerbation ของ COPD, pulmonary contusion, pulmonary edema, airway obstruction เปนตน และมี
หายใจหอบเร็วควรให O2ไวกอนดวย FIO2 ไมเกิน 0.5 แมวาผล ABG จะยังไมพบ hypoxemia ก็ตาม ( ผล ABG
ในระยะแรกของผูปวยพวกนี้ มักพบวา PaCO2 ต่ํา ในขณะที่ PaO2 ไมต่ําหรือ borderline)
เพราะจะชวยลด cardiopulmonary work ลงไดมาก ปองกัน heart failure, myocardial infarction แตถา
เมื่อใดที่ ABG เกิด hypoxemia แลวเปาหมายการรักษาตองเปลี่ยนเปน correct hypoxemia
สรุปการให O2 ในภาวะ hypoxemia หรือเสี่ยงตอ hypoxemia ใช FIO2 ไมเกิน 0.5 ถายังมี hypoxemia
ใหแกดวย airway pressure therapy เพื่อลด shunt เปาหมาย PaO2 สําหรับ acute hypoxemia คือ > 60 mmHg
ถาเปน chronic hypoxemia คือ< 70 mmHg การใช FIO2 สูง (ใกลๆ 1.0) จําเปนเฉพาะผูปวยหนักมาก ฉุกเฉิน
ไมแนใจ หรือใหการรักษาทั้งหมดที่กลาวมาแลวยังมี hypoxemia มากเทานั้น
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2.Oxygen Therapy ในภาวะ Tissue Hypoxia

Tissue Hypoxia เกิดไดจากสาเหตุและกลไกตางๆกัน แบงเปน 5 ประเภท
1. Hypoxemic hypoxia หรือ hypoxic hypoxia เกิดจาก hypoxemia มีหลักการให O2 ดังกลาวมาแลว
2. Anemic hypoxia หรือ hypoxia due to abnormal O2 transport เกิดจาก anemia หรือภาวะที่
hemoglobinไมสามารถนําหรือปลอย O2 ใหเซลได เชน carbon monoxide poisoning , transfusion of banked blood
(decreased 2,3-DPG, hypothermia), methemoglobinemia การที่จะชวยใหเซลได O2 เพิ่มขึ้นในกรณีนี้ ทําไดโดย
เพิ่ม O2 สวนที่ละลายใน plasma ซึ่งตองใช FIO2 สูง ใกลๆ 1.0
3. Circulatory hypoxia คือ tissue hypoxia ที่เกิดจากเลือดเลี้ยงไมพอ เชน shock, arterial occlusion,
Venous stasis(stagnant) ภาวะ shock ที่ทําใหเกิด V/Q abnormality เปนเหตุให hypoxemia ไดจึงควรให O2 FIO2
สูง ใกลๆ 1.0 ไวกอน
4. Histotoxic hypoxia เซลไมสามารถใช O2 ไดเชน septic shock หรือไดรับ toxic substance ที่
รบกวนการทํางานของ mitochondrial enzyme เชน cyanide poisoning O2ในเลือดไมต่ํา การเพิ่ม PaO2 ไมมี
ประโยชน อาจใช FIO2 ระดับต่ํา เพื่อปองกัน hypoxemia
5. Hypermetabolic hypoxia คือ tissue hypoxia ที่เกิดจากเซลตองการmetabolism มากเกินกวาที่
Cardiorespiratory function จะ supply ใหได เชนที่พบใน malignant hyperthermia, thyrotoxicosis ผลที่
เกิดขึ้นคือ hypoxemia หลักการให O2 และเปาหมายเหมือนภาวะ hypoxemia ที่เกิดจาก Low mixed venous O2
tension กลาวคือลด metabolic demand

3.Oxygen Therapy ในภาวะ Enhance absorption of air space
เปนการใช O2 Therapy เพื่อลดขนาดของกาซอื่นใดที่อยูในโพรงปดภายในรางกาย เชน
1. ลดอาการทองอืดจากกาซหลงเหลือในชองทองหลังการผาตัดในชองทอง (laparotomy,laparoscopy)
2. ชวยเรงการดูดซึมกาซในชองเยื่อหุมปอด (enhance absorption of pneumothorax)
3. ลดอาการปวดศีรษะหลังทํา pneumoencephalography
ขนาดของโพรงอากาศจะเล็กลงเร็วชาเพียงใดขึ้นกับ PaO2 ถา PaO2 สูงมาก O2 จะเขาไปแทนที่กาซใน
โพรงอากาศไดมากเทานั้น ซึ่ง O2 จะถูกดูดซึมเขากระแสเลือดไดเร็ว ทําใหโพรงอากาศเล็กลงเร็ว เปาหมายของ
การให O2 กรณีนี้ ขึ้นกับความตองการลดโพรงอากาศเร็วหรือชา ถาตองการลดเร็วมากก็ตองตั้งเปาหมายใหได
PaO2 สูงที่สุดเทาที่จะทําได ซึ่งทําไดโดยใช FIO2 สูง

4. Oxygen Therapy ใน Specific treatment of carbon monoxide poisoning

ถาใหหายใจ FIO2 1.0 ที่ความดัน 1 บรรยากาศ เพื่อใหได PaO2 เต็มที่ พบวาสามารถลด half life ของ
carboxyhemoglobin (CO-Hb) ลงจาก 4 ชั่วโมง เหลือเพียง 40 นาที และถาให PaO2 สูงขึน้ อีก โดยใช
Hyperbaric O2 Therapy ก็จะลด half life ลงไดอีก
Hyperbaric O2 Therapy คือการบําบัดดวย O2 ภายใตความกดดันสูงกวา 1 บรรยากาศ เพื่อใหได PaO2
สูงกวาที่จะไดจาก O2 Therapy ที่ความดัน 1 บรรยากาศ เพื่อใหปริมาณ O2 สวนที่ละลายในเลือดสูงขึ้น เชนถาให
หายใจ O2 ที่ความดัน 2 บรรยากาศ สามารถเพิ่ม O2 สวนที่ละลายในเลือดไดจาก 0.3 mL/dL เปน 4 mL/dL
มีการทดลองใชเพื่อรักษา chronic ulcer, severe anaerobic infection, cerebral resuscitation ที่ใชใน
ปจจุบันที่เปนที่ยอมรับกัน คือ ใชเพื่อรักษา carbon monoxide poisoning, decompression sickness

สรุป เปาหมายของ Oxygen Therapy
1. hypoxemia : Acute
: Acute on top of chronic
2. Anemic hypoxia
3. Circulatory hypoxia :Shock
: severe shock ,CPR
4. Histotoxic hypoxia
5. Hypermetabolic hypoxia
6. Carbon monoxide poisoning
7. Enhance absorption of air space
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PaO2 ที่ตองการ
>60-80 มม.ปรอท
<70 มม.ปรอท
สูงสุด
>100
สูงสุด
>100
>100
สูงสุด
สูงสุด

FIO2
low conc (<0.5)
controlled low dose
1.0
low conc (<0.5)
1.0
low conc (<0.5)
low conc (<0.5)
1.0
1.0

ขอหามใช O2 Therapy (Contraindications)

มีบางภาวะที่จะเกิดอันตรายจากการให O2 มากเกินไป จึงควรใหเฉพาะเมื่อจําเปนและใหมากเทาที่
จําเปนเทานั้น ไดแก
1. ผูปวยที่หายใจดวย hypoxic ventilator drive เชนผูปวย COPD ที่มี chronic CO2 retention ถาทําให
PaO2 > 70 mmHg จะทําใหผูปวยขาด ventilator drive สงผลหายใจนอยลง จึงควรใชวิธีเพิ่ม FIO2 ทีละนอย
เรียก controlled low dose O2 therapy เชน venturi mask
2. Paraquat poisoning เนื่องจากจะทําให lung injury มากขึ้น
3. Acute respiratory distress syndrome การใช FIO2 สูง จะทําให lung injury มากขึ้น
4. Premature infant อาจเกิด retinopathy of prematurity ได
ภาวะแทรกซอนของการให O2 (Complication of O2 therapy)
1. Cut off hypoxemic (hypoxic) ventilator drive ในทางปฏิบัติกอนให O2 ตองตอบคําถามใหไดกอนวา
ผูปวยนั้นมี ventilator drive ผิดปกติหรือไม แมผูปวย COPD จะมีเพียงสวนนอยที่มี chronic CO2 retention และ
อยูดวย hypoxic drive แตเราไมสามารถทราบไดวาคนใดบาง จึงแนะนําใหใช controlled O2 therapy ในผูปวย
COPD ทุกคนที่มี acute exacerbation โดยคอยๆเพิ่ม O2 ทีละนอย เชนจาก 21% เปน 24%, 28%, 32%, 36%,
40% เปนตน แตถาสามารถเจาะ ABG ไดกอนที่จะให O2 จะทํานายผูปวยที่เสี่ยงตอการเกิด Cut off hypoxic
drive ซึ่งผูปวยที่มี hypoxemia รวมกับ marked hypercapnia อยูกอนไดรับ O2 มีอาการ ซึมลง หายใจชา
สิ่งที่ควรทําคือ คอยๆลด FIO2 ลงทีละนอยกระตุนใหหายใจถายังทําได ชวยหายใจเทาที่จําเปน ไมใหเกิด
respiratory acidemia สิ่งที่ตองจําไวคือ หามหยุดให O2 ในทันทีอยางเด็ดขาด เพราะจะทําใหเกิด severe
hypoxemia อยางรวดเร็วทันที เนื่องจาก PaCO2 และ PACO2 สูงมาก ทําให PAO2 ต่ํามากจึงทําให PaO2 ต่ํามาก
2. Pulmonary Oxygen toxicity ความผิดปกติของปอดที่พบในผูปวยที่ได O2 therapy มี 3 ลักษณะ คือ
2.1 Acute tracheobronchitis ทําใหมีอาการ substernal pain , nonproductive cough อาจทําใหผูปวยไม
ยอมหายใจเขาลึก ทําให tidal volume ลดลง แตไมมีความผิดปกติถาวร
2.2 Acute lung injury ทําใหมีการทําลายของ alveolar-capillary endothelium และดําเนินตอไปเปน
acute respiratory distress syndrome (ARDS) ได
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2.3 Chronic lung injury คือที่เรียกกันวา bronchopulmonary dysplasia
ความผิดปกติเหลานี้จะเกิดขึ้นมากหรือนอย ขึ้นกับ PAO2 (ซึ่งขึ้นกับ FIO2) และขึ้นกับเวลาที่ปอดสัมผัสกับ
O2 จากการศึกษาพบวา Pulmonary Oxygen toxicity จะเริ่มเกิดเมื่อ FIO2 1.0 นานเกิน 24 ชั่วโมง หรือ FIO2 0.7
นานเกิน 2-3 วัน และสามารถใช FIO2 0.5 ไดนานนับสัปดาห โดยไมเกิดผลเสีย คําแนะนําในการให O2 therapy
คือใหใช FIO2 ต่ําที่สุดที่จะทําใหได PaO2 เพียงพอ โดยพยายามใช FIO2 1.0 ไมเกิน 24 ชั่วโมงและลดลงไมเกิน 0.5
ใหไดภายใน 5 วัน
3. Systemic toxicity of Oxygen Tissue damage ที่เกิดมากหรือนอยตาม PaO2 และระยะเวลาที่ PaO2 สูง
อวัยวะที่มักเกิดอันตราย ไดแก
3.1 Retinopathy of prematurity (ROP) เดิมเรียกวา retrolental fibroplasias เกิดไดงายใน premature
newborn เกิดจากการที่ retinal vessel เกิด vasoconstriction เมื่อ PaO2 สูงเกินไป จนเกิด nacrosis ของ retinal
vessel มี neovascularization ซึ่งเสนเลือดที่เกิดขึ้นใหมนี้จะแตกงาย ทําใหเกิด เลือดออกและเกิดแผลเปนที่ retina
ทําใหตาบอด การปองกันคือ พยายามให PaO2 ระหวาง 60-80 mmHg มีรายงานวาการให oral vitamin E ใน
preterm ที่ไดรับ O2 สามารถลดความรุนแรงของ ROP ได
3.2 CNS toxicity พบเฉพาะเมื่อ PaO2 สูงมากๆ
เชนเมื่อใช Hyperbaric O2 Therapy
มากกวา 2 บรรยากาศขึ้นไป อาการแสดงคือ tremor, irritability, convulsion, coma สวนใน O2 Therapy
ธรรมดาไมพบ CNS toxicity
4. Drying of secretion ในกรณีที่ humidification ไมเพียงพอ O2 แหงจะระคายเคืองตอ trachea และทําให
mucus แหง เกิดการคั่งคางของเสมหะ ถาให O2 เกิน 2 L/min ควรให humidification เสมอ ถา humidifier
O2 ธรรมดาไมสามารถใหความชื้นไดพอ ก็ใช heated humidifier ถายังไมพออีกก็ใช heated
nebulizer หรือ ultrasonic nebulizer
ผูปวยที่ไมคอยรูสึกตัว ไดรับ O2 cannula หรือ mask บอยครั้งพบวามีเสมหะอยูในคอ บริเวณ posterior
pharynx จะแหงเหนียวเปนแผน อาจหลุดไปปด glottic opening ทําใหผูปวยเขียวขึ้นทันที การดูแลผูปวย
ลักษณะนี้ตองคอยฟงเสียง inspiratory stridor และอาจตองใช laryngoscope เปดปากดูเปนระยะ ถาเห็น
เสมหะเปนแผนอยูที่ pharynx ควรใชผากอสชุบน้ําเช็ดออก หรือใช Magill forceps คีบออก การใช suction
catheter มักไมสามารถดูดขึ้นมาได
5. Denitrogenation Absorption Atelectasis เกิดในกรณีที่ใช FIO2 สูงในผูปวยที่ไมไดหายใจเขาลึก
ตามปกติใน alveoli จะมี nitrogen อยูและจะไมถูกดูดซึมไปใช ทําให alveoli ไมแฟบ แตขณะที่ใช FIO2 สูงและ
อากาศเขาไมถึงทําให nitrogen ถูกดูดซมออกจาก alveoli หมดเกิด Atelectasis ตามมา ทําให intrapulmonary
shunt สูงขึ้น พบวาชวงที่ FIO2 เพิ่มขึ้นจาก 0.6 เปนตนไป จะทําให shunt สูงขึ้นเรื่อยๆ การปองกันทําไดโดย
พยายามใช FIO2 ต่ําสุดเทาที่จําปน และกระตุนใหมีการหายใจลึกๆ เปนระยะ

-6-

แนวทางการบําบัดดวยออกซิเจนทางคลินิก
1. ตองประเมินไดวาผูปวยที่ตองไดรับการบําบัดดวยออกซิเจน มีเปาหมาย PaO2 เทาไร จะใช FIO2 เทาไร
2. เลือกอุปกรณใหออกซิเจนที่จะใช ตามหลักการ การบําบัดดวยออกซิเจน
3. ใชอปุ กรณใหออกซิเจนนั้นอยางถูกตอง รวมถึงการดูแลขณะใช
- ตรวจดูแหลงจายออกซิเจน ใหแนใจวาเหลือใชไดอีกนานเทาไร
- ติดปายเตือนเกี่ยวกับไฟ
- เลือกอุปกรณทําความชื้นที่เหมาะสม : humidifier, nebulizer
- ดูแลเกี่ยวกับ airway care และ bronchial hygiene therapy รวมไปดวย
โดยแพทยสั่งการรักษาตองระบุมีเปาหมาย PaO2 เทาไร จะใช FIO2 เทาไร พยาบาลตองเขาใจและปฏิบัติ
ตามไดถูกตอง และประเมินไดวาดวยอุปกรณที่ผูปวยไดรับอยูในขณะนั้นได FIO2 เทาไร
4. ประเมินผลการใช โดยประเมินวา
4.1 บรรลุวัตถุประสงคหรือไม เชน
- ปองกันหรือแกไข hypoxia ไดหรือไม
- งานที่ใชในการหายใจลดลง งานที่หัวใจตองทําลดลงหรือไม
4.2 มีภาวะแทรกซอน หรือปจจัยเสี่ยงตอภาวะแทรกซอนหรือไม โดยประเมินจาก
- Conciousness
- General comfort
- Skin color, temperature
- Vital sign
- Respiratory rate, depth, effort
- ABG, pulse oximetry, transcutaneous oxygen
5. ปรับเปลี่ยนการบําบัดดวยออกซิเจนที่ใหอยูใหเหมาะสม
6. พิจารณาเลิกใช
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อุปกรณในการใหออกซิเจน
ประกอบดวย
1. อุปกรณควบคุมอัตราการไหลของออกซิเจน (Flowmeter)
2. ขวดทําความชื้น (Humidifier / Nebulizer)
3. อุปกรณใหออกซิเจน (Oxygen delivery devices) ในที่นี้จะกลาวเฉพาะ Low flow oxygen delivery system
หรือ Variable performance

1. อุปกรณควบคุมอัตราการไหลของออกซิเจน (Flowmeter)

ลักษณะจะเปนแบบลูกลอยมีสเกลตั้งแต 0-15 ลิตรตอนาที (Liter per minute: L/min)
กอน
เปดถังออกซิเจน หรือกอนนํา flowmeterไปใช ควรตรวจเช็คใหแนใจวาหมุนปดลูกลอยไวแลว และการใช
flowmeter ควรใหอยูในทาตั้งตรงเสมอเพื่อใหอานคาไดอยางถูกตอง ถาลูกลอยมีลักษณะกลมอานคาที่
กึ่งกลางลูกลอย ถาเปนแบบหัวบนตัดใหอานที่ขอบบน ถาใช O2 จากถัง (Cylinder) ตองตอกับ regulator
ปรับความดันที่ 50 psig หรือถาใช O2 จาก central pipeline ก็ใช Inlet เสียบตอกับ Outlet ซึ่งก็มีความดันที่ 50
psig เชนกัน
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2. ขวดทําความชื้น (Humidifier / Nebulizer)





Bubble humidifier ใหความชื้นในรูปของกาซหรือไอน้ํา (vapor) ที่มองไมเห็นดวยตาเปลา ชนิดนี้ใหความชื้นไม
มาก มักใชกับสายออกซิเจนขนาดเล็ก เชน nasal cannula หรือ mask with bag
Bubble-Jet humidifier เปนขวดทําความชื้นที่ปรับใหผลิตไอน้ํา (bubble) หรือฝอยละออง (jet)
Nebulizer ใหความชื้นในรูปแบบละอองน้ํา (aerosol) สามารถมองเห็นเปนละอองขาวๆ ใหความชื้นสูง เหมาะกับ
ผูปวยที่มีเสมหะมากและเหนียว หรือผูปวยที่หายใจผานทอหลอดลมคอ คือ endotracheal tube (ET-tube) หรือ
tracheostomy tube (T-tube) และตองตอกับทอสงออกซิเจนขนาดใหญ เชน corrugated tube มีทั้งแบบปรับ % O2
ได และปรับไมได

Bubble humidifier

Nebulizer

Bubble-Jet humidifier

การคํานวณความเขมขนของออกซิเจนเมื่อใช Variable Performance System
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วิธีคํานวณ FIO2 ในการเปด flow แตละระดับโดยคํานวณจาก Fresh Gas Flow (FGF) , Reservoir, Air dilution
ตัวอยางที่ 1 Nasal Cannula เปด Fresh Gas Flow 1 L/min
1. FGF 1 L/min = 1000 mL / 60 s =17 mL/s คือผูปวยหายใจ 1 ครั้งเวลา 1 s เอา 100% O2 เขาไป 17 mL
2. Reservoir สําหรับ Cannula คือโพรงจมูกและคอจะไดปริมาตร O2= 25% ทายของเวลาหายใจออก คือ 0.5
s จะได100% O2 = 8 mL
3. Air dilution ใหคิดในคนหายใจ normal pattern จะไดปริมาตร 500 mL ดังนั้น Air dilution จึงไดจาก
ปริมาตร 500 mL – FGF 17 mL – Reservoir 8 mL = 475 mL ซึ่งเปน O2 20%
สรุปวิธีคิดไดดังนี้
FGF
Reservoir
Air dilution

Volume Concentration ปริมาณ O2
17 mL
100 %
17 mL ∴ในปริมาตร 500 mL มี
8 mL
100 %
8 mL ปริมาณ O2 120 mL คือ
475 mL
20 %
95 mL ได O2 = 24 %
500 mL
120 mL

ตัวอยางที่ 2 Partial rebreathing mask Fresh Gas Flow 6 L/min
1. FGF 6 L/min = 6000 mL /60 s =100 mL/s คือผูปวยหายใจ 1 ครั้งเวลา 1 s เอา 100% O2 เขาไป 100
mL
2. Reservoir มีปริมาตรประมาณ 500 เวลาหายใจเขาที่ถูกตองควรสูดเอากาซใน Reservoir bag ยุบไป
ประมาณ 1 ใน 3 ของ Reservoir bag จะได100% O2 = 150 mL
3. Air dilution เวลาผูปวยหายใจเขาไมไดเอากาซทั้งหมดจาก reservoir bag แตสูดเอาอากาศภายนอกเขา
ไปดวย เนื่องจากไมมี one way valve ดังนั้น Air dilution จึงไดจากปริมาตร 500 mL – FGF 100 mL –
Reservoir 150 mL = 250 mL ซึ่งเปน O2 20%
สรุปวิธีคิดไดดังนี้
Volume Concentration ปริมาณ O2
FGF
100 mL
100 %
100 mL ∴ในปริมาตร 500 mL มี
Reservoir
150 mL
100 %
150 mL ปริมาณ O2 300 mL คือ
Air dilution
250 mL
20 %
50 mL ได O2 = 60 %
500 mL
300 mL
ถาเปด FGF < 6 L/min จะไมเพียงพอที่จะไลลมหายใจออกใน mask ใหเปน 100% O2 ทําใหมี
rebreathing และไมสามารถคิด % O2 ของ Reservoir bag เปน 100% O2 ดังนั้น minimum FGF สําหรับ
Partial rebreathing mask คือ ≥ 6 L/min
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จากหลักการคิดคํานวณขางตนสามารถคํานวณ FIO2 ที่ไดจาก Fresh gas flow ตางๆกันของ Low-flow O2
delivery devices ในผูปวยที่มีลักษณะการหายใจปกติ ดังแสดงในตารางตอไปนี้
ชนิดการใช O2
FGF (L/min)
FIO2 ที่คาดวาจะได
Nasal Cannula
1
0.24
2
0.28
3
0.32
4
0.36
5
0.40
6
0.44
Simple mask (without bag)
6
0.4
7
0.5
8
0.6
Patial rebreathing mask
6
0.6
(mask with bag)
7
0.7
8
0.8
9
>0.8
10
>0.9
คาจะเปนตามตารางก็ตอเมื่อผูปวยหายใจ ventilatory pattern ปกติคือ
1. Tidal volume 300 – 700 mL
2. Respiratory rate < 25 /min
3. Regular and consistent breathing
ถาผูปวยหายใจหอบลึกเร็ว FIO2 จะไดนอยกวาในตาราง แตถาผูปวยหายใจชาและตื้นจะได FIO2 สูงกวา
ดังนั้น O2 ในระบบ variable performance system ทั้ง 3 ชนิดในตารางขางบนจึงไมเหมาะกับผูปวยที่
ventilatory pattern ยังไมสม่ําเสมอคงที่
การคํานวณ FIO2 ในอุปกรณ T-piece
1. FIO2 จะไดเทาไร ขึ้นกับ TI และ Fresh gas flow ที่เปด
2. Reservoir จะมีหรือไมมีก็ได ถามี Reservoir นิยมใช corrugate tube ความยาวตางๆ กัน เพื่อใหได
ปริมาตร Reservoir ตางๆ กันตามตองการ
- ถาไมมี Reservoir จะเปด FGF เทาไรก็ได เชน 0.5, 1, 2, 3 L/min และจะได FIO2 ตามการคํานวณ
- ถามี Reservoir 50 mL (corrugate tube ยาว 6 นิ้วฟุต) minimum FGF ที่ตองใชคือ 5-6 L/min และ FIO2
ที่ไดก็ คํานวณตามแนวทางที่จะแสดงตอไป
- ถามี Reservoir 100 mL (corrugate tube ยาว 12 นิ้วฟุต) ก็ตองใชminimum FGF สูงถึง 10-12 L/min
3. Air dilution คิดโดยใชหักจาก VT เชนเดิม

ตัวอยางที่ 3 T-piece without reservoir FGF 3 L/min ventilatory pattern ปกติ
สรุปวิธีคิดไดดังนี้
FGF
Reservoir
Air dilution

Volume Concentration ปริมาณ O2
50 mL
100 %
50 mL ∴ในปริมาตร 500 mL มี
0 mL
100 %
0 mL ปริมาณ O2 140 mL คือ
450 mL
20 %
90 mL ได O2 = 28 %
500 mL
140 mL

ตัวอยางที่ 4 T-piece with 50 mL reservoir FGF 9 L/min ventilatory pattern ปกติ
สรุปวิธีคิดไดดังนี้
FGF
Reservoir
Air dilution

Volume Concentration ปริมาณ O2
150 mL
100 %
150 mL ∴ในปริมาตร 500 mL มี
50 mL
100 %
50 mL ปริมาณ O2 260 mL คือ
300 mL
20 %
60 mL ได O2 = 52 %
500 mL
260 mL

ตัวอยางที่ 5 T-piece with 100 mL reservoir FGF 12 L/min ventilatory pattern ปกติ
สรุปวิธีคิดไดดังนี้
FGF
Reservoir
Air dilution

Volume Concentration ปริมาณ O2
200 mL
100 %
200 mL ∴ในปริมาตร 500 mL มี
100 mL
100 %
100 mL ปริมาณ O2 340 mL คือ
200 mL
20 %
40 mL ได O2 = 70 %
500 mL
340 mL

ถาผูปวยหายใจ ventilatory pattern ที่ผิดจากปกติ เชนหายใจหอบลึก เร็ว FIO2 จะไดนอยกวา แตถา
ผูปวยหายใจชาและตื้นจะได FIO2 สูงกวา
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Nasal Cannula
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เปนสายออกซิเจนที่แยงเขารูจมูกทั้ง 2 ขาง ทิศทางของออกซิเจนพุงไปดานหลังไมใชขึ้นไปทาง
Frontal air sinus เพราะจะระคายเคืองมาก เกิด sinus pain ได เปนอุปกรณที่ใชสะดวกสามารถใสไวไดตลอด
เวลา แมขณะทานอาหาร พูดคุยหรือขณะพยายามใส ET tube ดูแลงาย หลุดยาก แตถาให Flow สูง 6-8 L/min
จะทําใหเกิดภาวะแทรกซอน คือผูปวยรูสึกไมสบาย ปากแหง แสบจมูก เลือดกําเดาออก กลืนลมเขาทอง มี
การอักเสบในหลอดลม
ผูปวยที่ไมเหมาะกับการใช Nasal Cannula คือ - ผูปวยที่ตองการ FIO2 เกิน 0.4-0.5
- ผูปวยที่มี nasal obstruction
- ผูปวยที่ไมยอมใช
แนวทางการใช Nasal Cannula
1. อธิบายใหผูปวยเขาใจถึงความจําเปน และแจงวาจะทําอะไรบาง
2. เตรียม Nasal Cannula ตอกับออกซิเจนที่มาจาก flowmeter และผาน humidifier ถาเปด flow < 2
L/min อาจไมตองผาน humidifier ได ระวังไมตอ ออกซิเจนผาน nebulizer เพราะทอเล็กทําใหมีหยดน้ําใน
สายอุดตัน ถา flow สูงหยดน้ําเขาจมูกผูปวยได
3. สอดปลาย Cannula เขารูจมูก โดยใหปลาย Cannula ชี้ไปทางขางหลังไมใหขึ้นบนศีรษะ
4. จัดสาย Cannula ใหอยูกับที่โดยคลองสายผานทางเหนือหู และออมหลังหูมารัดไวใตคางไมรัดหลวมหรือ
แนนเกินไป
5. ในรายที่เสี่ยงตอการหลุด อาจใชพลาสเตอรปดสายกับหนาผูปวย และอาจใชเข็มกลัด กลัดกับเสื้อเพื่อ
ปองกันการดึงรั้งที่อาจเกิดขึ้น
6. เปด flow ตามตองการ 1 – 6 L/min
7. ประเมินผลการใชวาไดผลตามที่ตองการหรือไม มีภาวะแทรกซอนเกิดขึ้นหรือไม
8. การดูแล ควรตรวจสอบปลายรูทุกเวร เพราะอาจเกิดอุดตันขี้มู กหรือคราบเลือด
ขอควรระวัง ในผูปวยเด็กไมควรใช Cannula สําหรับผูใหญ เพราะสายใหญเต็มรูจมูกอาจ
เกิดปญหา inadvertent CPAP และ abdominal distension ได สาย Cannula สําหรับเด็กควรเปนสายที่นิ่มและอาจ
มีกลิ่นหอม แตปญหาที่ตองระวังคือ แมให flow ต่ํา เชน เพียง 1 L/min ก็อาจไดรับFIO2 สูงได อาจตองเริ่มนอย
กวานั้น แนะนําใหเจาะ arterial blood gas เพื่อปรับระดับ flow ใหต่ําที่สุดที่จะไดคา PaO2 เพียงพอ
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วิธีคํานวณ FIO2 ในการเปด flow แตละระดับโดยคํานวณจาก Fresh Gas Flow (FGF) , Reservoir, Air dilution
ตัวอยางที่ 1 Nasal Cannula เปด Fresh Gas Flow 1 L/min
1. FGF 1 L/min = 1000 mL / 60 s =17 mL/s คือผูปวยหายใจ 1 ครั้งเวลา 1 s เอา 100% O2 เขาไป 17 mL
2. Reservoir สําหรับ Cannula คือโพรงจมูกและคอจะไดปริมาตร O2= 25% ของเวลาหายใจออก คือ 0.5 s
จะได100% O2 = 8 mL
3. Air dilution ใหคิดในคนหายใจ normal pattern จะไดปริมาตร 500 mL ดังนั้น Air dilution จึงไดจาก
ปริมาตร 500 mL – FGF 17 mL – Reservoir 8 mL = 475 mL ซึ่งเปน O2 20%
สรุปวิธีคิดไดดังนี้
FGF
Reservoir
Air dilution

Volume Concentration ปริมาณ O2
17 mL
100 %
17 mL ∴ในปริมาตร 500 mL มี
8 mL
100 %
8 mL ปริมาณ O2 120 mL คือ
475 mL
20 %
95 mL ได O2 = 24 %
500 mL
120 mL

จากหลักการคิดคํานวณขางตนสามารถคํานวณ FIO2 ที่ไดจาก Fresh gas flow ตางๆกันของ Low-flow O2
delivery devices ในผูปวยที่มีลักษณะการหายใจปกติ ดังแสดงในตารางตอไปนี้
ชนิดการใช O2
FGF (L/min)
FIO2 ที่คาดวาจะได
Nasal Cannula
1
0.24
2
0.28
3
0.32
4
0.36
5
0.40
6
0.44

ออกซิเจนFace Mask หรือ Oronasal Mask
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ขอดี Face mask เปน Reservoir system มีขอดีคือสามารถให FIO2 สูงกวา Nasal Cannula ใหhumidication ได
ดีกวา ไมระคายเคืองและไมเกิด trauma ตอจมูก

ขอเสีย อาจรูสึกอึดอัดเหมือนมีอากาศไมพอหายใจ ในขณะรับประทานอาหารหรือดื่มน้ํา ทําใหไดรับ O2 ขาด
ชวง และไมสามารถครอบสนิทกับหนาผูปวย ทําใหได FIO2 ต่ํากวาที่คํานวณได
Face mask มีหลายชนิด ไดแก simple face mask, patial rebreathing mask, non-rebreathing mask,
aerosol mask, airentrainment mask (venturi mask)

Simple Face Mask

เปน mask ธรรมดาที่ไมมี reservoir bag มีหนากากครอบจมูกและปากมีรูเล็กๆหลายรูใหอากาศออก
ทางดานขาง 2 ดาน มีแผนโลหะดัดไดเพื่อใหพอดีกับดั้งจมูก มีสายรัดกับศีรษะ เปนสายเล็ก O2 ที่เขา simple face
mask ตองเปน humidified O2 ในการเปด flow 6-8 L/min ไดO2 35-45%, flow 8-10 L/min ไดO2 45-55%,
flow 10-12-8 L/min ไดO2 55-65%
แนวทางการใช simple face mask
1. อธิบายใหผูปวยเขาใจถึงความจําเปน และแจงวาจะทําอะไรบาง
2. เตรียม simple face mask ตอกับ ออกซิเจนที่มาจาก flowmeter และผาน humidifier เปด flow > 5-6 L/min
ไมควรผาน neblizer เพราะ aerosal จะทําใหเกิดหยดน้ําอุดกั้นการไหลของ O2
3. ครอบ mask ใหแนบกับใบหนา ปรับแผนโลหะดัดไดเพื่อใหพอดีกับดั้งจมูก คลองสายรัดศีรษะผานเหนือหู
4. ประเมินผลการใชวาไดผลตามที่ตองการหรือไม มีภาวะแทรกซอนเกิดขึ้นหรือไม
5. การดูแล ควรตรวจสอบเช็ดทําความสะอาด mask โดยใชผาชุบน้ําอุนทุกเวร

Patial Rebreathing Mask (Mask with bag)
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มักเรียก mask with bag ประกอบดวย face mask และ reservoir bag ที่มีความจุประมาณ 500 mL มี
ทางเขา O2 ที่บริเวณคอของ mask มีขอดีคือสามารถให FIO2 ไดในระดับปานกลาง-สูง ขึ้นกับ FGF ถา
ครอบ mask สนิทดี มักได FIO2 0.4-0.8 ดวย flow 6-10 L/min แตถาครอบไมสนิทมีอากาศภายนอกเขาผสมมาก
FIO2จะต่ําลง หรือถาผูปวยหายใจลึกเร็วจะได FIO2 ต่ํากวาผูปวยหายใจตื้นและชา
ในผูปวยหายใจลึกเร็ว
ถาตองการ FIO2 สูง อาจตองเปด flow ถึง 15-20 L/min เพื่อใหได FIO2 0.8-0.9 หรือเปลี่ยนใชnonrebreathing mask
ชนิดการใช O2
Simple mask (without bag)

Patial rebreathing mask
(mask with bag)

FGF (L/min)
6
7
8
6
7
8
9
10

FIO2 ที่คาดวาจะได
0.4
0.5
0.6
0.6
0.7
0.8
>0.8
>0.9

แนวทางการใช patial rebreathing mask (mask with bag)
1. อธิบายใหผูปวยเขาใจถึงความจําเปน และแจงวาจะทําอะไรบาง
2. เตรียม mask with bag ตอกับ ออกซิเจนที่มาจาก flowmeter และผาน humidifier เปด flow > 5-6 L/min ให
reservoir bag โปงกอน เวลาหายใจเขาจะสูด O2 จาก flowmeter และ reservoir bag ถุงจะยุบลงเล็กนอยไม
เกิน 1/2 ของถุง เมื่อหายใจออกลมหายใจสวนแรก จะเขาในถุงไมเกิน1/3ของลมหายใจออกเพราะ O2 จาก
flowmeter เขาต็มถุงกอน ถาเปด O2 จาก flowmeter ไมพอจะทําใหเวลาหายใจเขาถุงยุบตัวเกือบหมดและเมื่อ
หายใจออกลมหายใจจะเขาถุงไดมากทําให FIO2 ต่ํากวาที่คํานวณ
3. ครอบ mask ใหแนบกับใบหนา ปรับแผนโลหะดัดไดเพื่อใหพอดีกับดั้งจมูกคลองสายรัดศีรษะผานเหนือหู
4. ประเมินผลการใชวาไดผลตามที่ตองการหรือไม มีภาวะแทรกซอนเกิดขึ้นหรือไม
5. การดูแล ควรตรวจสอบเช็ดทําความสะอาด mask โดยใชผาชุบน้ําอุนทุกเวร

Non-Rebreathing Mask

เปน patial rebreathing mask ที่มี one way valves 2 ชุด ชุดที่ 1 เปน inhalation valve อยูระหวาง
reservoir bag กับ mask จะเปดใหกาซผานจาก reservoir bag เขา mask ในชวงหายใจเขาและปดในชวง
หายใจออก เพื่อไมใหกาซในชวงหายใจออกเขาใน reservoir bag ชุดที่ 2 เปนexhalation valves ติดอยูที่รู
ทางออกแตละขางของ mask จะปดชวงหายใจเขาเพื่อปองกันอากาศภายนอกเขา และเปดใหลมหายใจ
ออกสูบรรยากาศในชวงหายใจออก จะได FIO2 คอนขางคงที่ใกลเคียง 1.0 ถา mask ครอบสนิทดี
one way valves ทํางานดี และ reservoir bag นิ่มเบามี compliance สูงและตองมีขนาดใหญเพียงพอกับ
flow demand ของผูปวย
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แนวทางการใช non-rebreathing mask
1. อธิบายใหผูปวยเขาใจถึงความจําเปน และแจงวาจะทําอะไรบาง
2. เตรียม non-rebreathing mask ตอกับ ออกซิเจนที่มาจาก flowmeter และผาน humidifier เปด flow ≥ 10
L/min หรือเปดจนใหไดถุงโปงตลอด เวลาหายใจเขาถุงจะยุบลงเล็กนอยไมเกิน 1/2 ของถุง ถาแฟบหมด
แสดงวาปริมาณกาซในถุงบวกกับ FGF ก็ยังไมพอกับ Tidal volumeที่ผูปวยตองการซึ่งอาจเกิดจากถุงมีขนาด
เล็กไปหรือ FGF ต่ําไป ผูปวยอาจขาดอากาศหายใจไปจํานวนหนึ่ง หรืออาจตองดูดอากาศจากภายนอกเขา
ตามรอยรั่ว ทําให FIO2 ต่ํากวาที่ตองการ
3. ครอบ mask ใหแนบกับใบหนา ปรับแผนโลหะดัดไดเพื่อใหพอดีกับดั้งจมูก คลองสายรัดศีรษะผาน
เหนือหู
4. ประเมินผลการใชวาไดผลตามที่ตองการหรือไมมีภาวะแทรกซอนเกิดขึ้นหรือไม
5. การดูแล ควรตรวจสอบเช็ดทําความสะอาด mask โดยใชผาชุบน้ําอุนทุกเวร

Aerosol Mask
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เปน mask ที่ถูกออกแบบเพื่อใชกับ nebulizer สําหรับผูปวยที่ตองการ aerosol therapy มีลักษณะ
คลาย simple face mask ตางกันที่ exhalation port เปนรูใหญอยูแตละขางของ mask เพื่อปองกัน aerosol จับเปน
หยดน้ํา และใหกาซออกไดสะดวก ไมเกิด back pressure ดึงอากาศมาผสมมีผลใหรบกวนการทํา aerosol การใช
mask นี้มักใช flow สูงทําใหมีกาซเหลือออกสูบรรยากาศและอากาศภายนอกเขามาผสมไมได ถือวาเปน fixed
performance system แตถา total flow ต่ํากวา peak inspiratory flow ตองดึงอากาศภายนอกเขามาผสมทําใหทํา
ให FIO2 ต่ํากวาที่ตองการ และไมทราบคา FIO2 ที่แนนอน ก็เปน variable performance system aerosol mask ที่มี
ใชโดยทั่วไปมีดังตอไปนี้

Tracheostomy Mask (Trach Mask หรือ Tracheostomy Collar)

เปน mask ครอบ Tracheostomy tube มีสายโยงผูกรอบคอ โดยไมตองมีสวนใดตอกับ Tracheostomy
tube เลย สวนบนของ mask มีรูใหญเปดสูบรรยากาศ ทางที่ O2 เขาเปนขอตอรูใหญตอกับทอ corrugated
O2 ชนิดนี้ใชเพื่อ humidity therapy, aerosol therapy หรือ O2 therapy ถาใชเพื่อให O2 โดยไมตองการ aerosol
อาจตอจาก humidifier ธรรมดาโดยใชสายเล็กตอเขากับ Tracheostomy mask ก็ไดเหมือนใน O2 simple mask

Nebulizer Face Mask

เปน face mask มีรูใหญเปดสูบรรยากาศ 2 รู ทางที่ O2 เขาเปนขอตอรูใหญตอกับทอ corrugated
เหมือนกับ O2 ที่ใชใน Tracheostomy mask

O2 T- Piece
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มีลักษณะเปน connector 3 ทาง
ทางที่ 1 เปนทางเขาสูผูปวย เรียก patient’s limb มีเสนผาศูนยกลางภายใน 22 มม. ตอกับ endotracheal
tube หรือ tracheostomy tube พอดี
ทางที่ 2 เปนทางให fresh gas เขา เรียก inspiratory limb จะเปนทอใหญตอกับ corrugated tube ที่ตอมา
จาก nebulizer แตถาไมมี corrugated tube อาจใชสายเล็กตอกับ humidifier ธรรมดาก็ไดโดยหาขอตอเขากับ
inspiratory limb ของ T- Piece ใหได
ทางที่ 3 เปนทางใหลมหายใจและกาซสวนเกินออก เรียกวา expiratory limb อาจเปดสูบรรยากาศ
โดยตรง หรือสามารถนํา corrugated tube ความยาวตางๆ กันเชน 6 นิ้วฟุต, 12 นิ้วฟุต มาตอที่ expiratory limb
เปน reservoir ก็ได เพื่อเพิ่ม FIO2 และทําให humidity สูงขึ้น แตการจะได FIO2 สูงนั้นตองคํานึงวาตองเปด
minimum flow ใหได FGF มากพอที่จะไล expired gas ใน reservoir ใหหมดกอนการหายใจเขาครั้งตอไป
T- Piece เปนอุปกรณที่ให O2 อาจตอกับแหลงจายกาซไดหลายประเภท เชน O2 flowmeter ตอกับ

humidifier ธรรมดา , ตอกับ nebulizer แบบปรับ % O2 ได หรือแบบปรับ % O2 ไมได เปนอุปกรณที่เปนไดทั้ง
fixed performance และ variable performance system
ถาใชแบบไมมี reservoir หรืออาจเรียกวา L- Piece นิยมใชในผูปวย COPD ที่ตองการ FIO2 ต่ําๆ อาจ
เปด FGF ต่ําๆ 0.5-1 L/min ก็ได ก็จะเปนแบบ variable performance system
แตถาตองการเปน fixed
performance system จําเปนตองเปด FGF ประมาณ 3 เทา ของ minute ventilation ของผูปวย ทั้งนี้
หมายความวาผูปวยตองหายใจดวย ventilation pattern คอนขางปกติ มี I/E ratio =1/2 แตถา I/E ratio
เปลี่ยนไป ปริมาณ FGF ที่ตองการจะเปลี่ยนไปเชน
I/E ratio =1/1 ใช FGF 2 เทา ของ minute ventilation
I/E ratio =1/3 ใช FGF 4 เทา ของ minute ventilation
I/E ratio =1/4 ใช FGF 5 เทา ของ minute ventilation
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การคํานวณ FIO2 ในอุปกรณ T-piece
1. FIO2 จะไดเทาไร ขึ้นกับ TI และ Fresh gas flow ที่เปด
2. Reservoir จะมีหรือไมมีก็ได ถามี Reservoir นิยมใช corrugate tube ความยาวตางๆ กัน เพื่อใหได
ปริมาตร Reservoir ตางๆ กันตามตองการ
- ถาไมมี Reservoir จะเปด FGF เทาไรก็ได เชน 0.5, 1, 2, 3 L/min และจะได FIO2 ตามการคํานวณ
- ถามี Reservoir 50 mL (corrugate tube ยาว 6 นิ้วฟุต) minimum FGF ที่ตองใชคือ 5-6 L/min และ FIO2
ที่ไดก็ คํานวณตามแนวทางที่จะแสดงตอไป
- ถามี Reservoir 100 mL (corrugate tube ยาว 12 นิ้วฟุต) ก็ตองใชminimum FGF สูงถึง 10-12 L/min
3. Air dilution คิดโดยใชหักจาก VT เชนเดิม
ตัวอยางที่ 1 T-piece without reservoir FGF 3 L/min ventilatory pattern ปกติ
สรุปวิธีคิดไดดังนี้
Volume Concentration ปริมาณ O2
FGF
50 mL
100 %
50 mL ∴ในปริมาตร 500 mL มี
Reservoir
0 mL
100 %
0 mL ปริมาณ O2 140 mL คือ
Air dilution
450 mL
20 %
90 mL ได O2 = 28 %
500 mL
140 mL
ตัวอยางที่ 2 T-piece with 50 mL reservoir FGF 9 L/min ventilatory pattern ปกติ
สรุปวิธีคิดไดดังนี้
Volume Concentration ปริมาณ O2
FGF
150 mL
100 %
150 mL ∴ในปริมาตร 500 mL มี
Reservoir
50 mL
100 %
50 mL ปริมาณ O2 260 mL คือ
Air dilution
300 mL
20 %
60 mL ได O2 = 52 %
500 mL
260 mL
ตัวอยางที่ 3 T-piece with 100 mL reservoir FGF 12 L/min ventilatory pattern ปกติ
สรุปวิธีคิดไดดังนี้
Volume Concentration ปริมาณ O2
FGF
200 mL
100 %
200 mL ∴ในปริมาตร 500 mL มี
Reservoir
100 mL
100 %
100 mL ปริมาณ O2 340 mL คือ
Air dilution
200 mL
20 %
40 mL ได O2 = 70 %
500 mL
340 mL
ถาผูปวยหายใจ ventilatory pattern ที่ผิดจากปกติ เชนหายใจหอบลึก เร็ว FIO2 จะไดนอยกวา แตถา
ผูปวยหายใจชาและตื้นจะได FIO2 สูงกวา

แนวทางการใช O2 Nebulizer (Aerosol Mask ,O2T- Piece, Tracheostomy mask )
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1. ตองประเมินไดวาผูปวยที่ตองไดรับการบําบัดดวยออกซิเจน มีเปาหมาย PaO2 เทาไร จะใช FIO2 เทาไร
โดยแพทยสั่งการรักษาตองระบุมีเปาหมาย PaO2 เทาไร จะใช FIO2 เทาไร พยาบาลตองเขาใจและปฏิบัติ
ตามไดถูกตอง และประเมินไดวาดวยอุปกรณที่ผูปวยไดรับอยูในขณะนั้นได FIO2 เทาไร
2. อธิบายใหผูปวยเขาใจถึงความจําเปน และแจงวาจะทําอะไรบาง
3. เตรียม O2T- Piece ตอกับ กระปอง nebulizer ใชกระปองที่ปรับ % O2 ได เปด flow เทาใดนั้นตองดูวา
ตองการ FIO2 เทาใด ปรับ % O2 และเปด flow ขั้นต่ําเทาที่ระบุไวที่ฝากระกระปอง ขอสังเกตวา เปด flow
เพียงพอตอ Flow demand ของผูปวยหรือไมคือเวลาหายใจเขา จะเห็นละอองควันเหลือเล็กนอย ถา
ผูปวยสูดละอองควันจนหมดแสดงวา FGF ก็ยังไมพอกับ Tidal volume ที่ผูปวยตองการ ผูปวยอาจขาด
อากาศหายใจไปจํานวนหนึ่ง หรืออาจตองดูดอากาศจากภายนอกเขามาผสม ทําให FIO2 ต่ํากวาที่ตองการ
ตองคิดคํานวณ FIO2 ที่ไดตามตารางดานบน
4. ดูแลให corrugated tube ต่ํากวาทอหลอดลมคอ ถามีน้ําใน corrugated tube ใหเทออก ดูแลไมให
corrugated tube ดึงรั้ง หรือ หัก พับ งอ
5. กรณีให O2 tracheostomy mask ใหครอบ mask เหนือรูเปดของ tracheostomy tube คลองสายผูกรอบคอให
กระชับ ไมแนนจนเกินไป
6. ประเมินผลการใชวาไดผลตามที่ตองการหรือไม มีภาวะแทรกซอนเกิดขึ้นหรือไม
7. ในบางรายอาจแพ aerosol ดูไดจากอาการไอตลอดและมี wheezing เพิ่มขึ้นทันทีขณะเปลี่ยนมาใช
O2T- Piece ที่ตอกับ nebulizer ก็ควรเปลี่ยนเปนใช humidifier แทน nebulizer
8. การดูแล ควรตรวจสอบเปลี่ยนสายทอ corrugated ทุก 24 ชั่วโมง
9. พิจารณาเลิกใชตามแพทยสั่งการรักษา
หมายเหตุ ไมควรเลือกใชกระปองออกซิเจนชนิดที่ไมมีใหปรับ FIO2 เพราะ ไมสามารถทราบไดวาขณะนั้นได
FIO2 เทาใด ตองคํานวณเอง และถาดูวามีละอองควันเหลือเล็กนอยตอนสิ้นสุดการหายใจเขา ก็จะกลายเปนวาเรา
ให FIO2 1.0 โดยจะเปนผลเสีย 2 กรณี คือ
1. จาก O2 FIO2 1.0 เปนเวลานาน
2. หลัง Extubation ETT ผูปวยไดรับ O2 FIO2 ต่ํากวา 1.0 คอนขางมากในทันที เนื่องจากอุปกรณให
ออกซิเจน หลัง Extubation ETT ทํา FIO2 ได เพียง 0.3-0.5 ในทางเปนจริง ทําใหมีระดับ PaO2 ต่ําลง
รวดเร็ว อาจตอง Re intubation ETT
คําถาม ถาผูปวย หายใจหอบมากขึ้น ควรทําอยางไร
1. ปรับ FIO2 เพิ่มขึ้น
2. เปด flow สูงขึ้น
ตอบ ตองเปด flow สูงขึ้นเพื่อใหเพียงพอตอ Flow demand ของผูปวย คือเวลาหายใจเขา จะเห็นละอองควัน
เหลือเล็กนอย แสดงวาสามารถให FIO2 ไดเทาแผนการรักษาเดิม ถาตองการให FIO2 สูงขึ้น ตองปรับ
เพิ่ม %O2 และเพิ่ม flow จนเห็นละอองควันเหลือใหเห็นอยูทายของการหายใจเขา ถาเพิ่ม FIO2 > 0.5แลว
ยังไมแกปญหา hypoxemia ได ตองรายงานแพทยเพื่อปรับแผนการรักษาตอไป

Venturi Mask

Venturi mask ใชเปน fixed performance system ที่ให FIO2 ระดับต่ําถึงปาน
กลาง จึงเหมาะกับผูปวยที่ตองการ controlled low dose O2 therapy เชน COPD ที่มี
chronic CO2 retention ซึ่งผูปวยหายใจดวย hypoxic drive ถา Pa O2 สูงกวา 70 mmHg
การกระตุนการหายใจนอยลง Pa CO2 จะสูงขึ้น ถาสูง > 100 mmHg ก็จะกดการทํางาน
ของสมอง ระดับความรูสึกตัวลดลง และหยุดหายใจได เรียกภาวะนี้วา CO2 narcosis
ดังนั้น O2 therapy ในรายที่มี Acute exacerbation คือเพื่อแก severe hypoxemia และ
รักษาระดับ Pa O2 ใหอยูในชวง 60-70 mmHg จึงตองใชวิธีคอยๆ เพิ่ม FIO2 ทีละนอยๆ
ไมใชให FIO2 0.4-0.5 เลยตั้งแตแรกเหมือนที่ทําในผูปวยที่ไมไดหายใจดวย hypoxic drive
ปญหาในการใช Venturi mask คือ
1.ถามีความตานทานการไหล อากาศเขาไปผสมไดนอย (entrained air ลดลง) ทําให FIO2 สูงขึ้น
ดังนั้นอยาใชตอกับ mask ที่มีรูเล็กๆใหกาซออก และตองระวังการเพิ่มของ resistance ในวงจรหายใจ
2.Humidification of inspied gas การใชในผูปวยที่หายใจผานจมูกใหตอสาย O2 โดยตรงกับ O2
flowmeter ไดเลย แตถาจะใหความชื้นก็ทําไดโดยผาน humidifier ธรรมดา ไมควรผาน nebulizer เนื่องจากจะ
รบกวนตอ Venturi effect
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การพนยาขยายหลอดลม

การพนยาขยายหลอดลมผาน Aerosol mask, T-piece , เครื่องชวยหายใจ

พนยา face mask

พนยา tracheostomy mask
การตอพนยาผาน T-Piece
1. ดูดยาใสในกระเปาะ (medicated nebulizer)
2. ผสมกับน้ําเกลือ ใหไดปริมาตรรวมประมาณ 2.5-4 มล. แลวหมุนกระเปาะ บิดตามเกลียวใหแนน
3. ตอสายออกซิเจนที่กนกระเปาะ หรือตอสายออกซิเจนกับเครื่อง air compressor ที่สามารถอัดอากาศไดอยาง
อัตโนมัติ โดยไมตองผาน Humidifier
4. เปดอัตราไหลของแกส 6-8 ลิตร/นาที
5. ตอกระเปาะยากับ aerosol face mask ที่มีรูกลมเปดที่ขางจมูกทั้ง 2 ขาง
6. นําไปครอบที่ปากและจมูกของผูปวย
7. ใหผูปวยหายใจเขาออกปกติ ในทานั่ง
8. เคาะกระเปาะยาเปนระยะๆ เพื่อใหยาที่ติดคางขางกระเปาะ ตกลงมาที่กนกระเปาะ
9. พนยาตอจนกระทั่งยาหมดกระเปาะ หรือไมเห็นละอองยา โดยทั่วไปจะใชเวลาประมาณ 10-15 นาที
10. ควรเปลี่ยน ชุดพนยาทุก 24 ชั่วโมง
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แนวทางการบําบัดดวยออกซิเจนทางคลินิก
1. ตองประเมินไดวาผูปวยที่ตองไดรับการบําบัดดวยออกซิเจน มีเปาหมาย PaO2 เทาไร จะใช FIO2 เทาไร
2. เลือกอุปกรณใหออกซิเจนที่จะใช ตามหลักการ การบําบัดดวยออกซิเจน
3. ใชอปุ กรณใหออกซิเจนนั้นอยางถูกตอง รวมถึงการดูแลขณะใช
- ตรวจดูแหลงจายออกซิเจน ใหแนใจวาเหลือใชไดอีกนานเทาไร
- ติดปายเตือนเกี่ยวกับไฟ
- เลือกอุปกรณทําความชื้นที่เหมาะสม : humidifier, nebulizer
- ดูแลเกี่ยวกับ airway care และ bronchial hygiene therapy รวมไปดวย
โดยแพทยสั่งการรักษาตองระบุมีเปาหมาย PaO2 เทาไร จะใช FIO2 เทาไร พยาบาลตองเขาใจและปฏิบัติ
ตามไดถูกตอง และประเมินไดวาดวยอุปกรณที่ผูปวยไดรับอยูในขณะนั้นได FIO2 เทาไร
4. ประเมินผลการใช โดยประเมินวา
4.1 บรรลุวัตถุประสงคหรือไม เชน
- ปองกันหรือแกไข hypoxia ไดหรือไม
- งานที่ใชในการหายใจลดลง งานที่หัวใจตองทําลดลงหรือไม
4.2 มีภาวะแทรกซอน หรือปจจัยเสี่ยงตอภาวะแทรกซอนหรือไม โดยประเมินจาก
- Conciousness
- General comfort
- Skin color, temperature
- Vital sign
- Respiratory rate, depth, effort
- ABG, pulse oximetry, transcutaneous oxygen
5. ปรับเปลี่ยนการบําบัดดวยออกซิเจนที่ใหอยูใหเหมาะสม
6. พิจารณาเลิกใช
สรุป เปาหมายของ Oxygen Therapy
PaO2 ที่ตองการ
FIO2
1. hypoxemia : Acute
>60-80 มม.ปรอท
low conc (<0.5)
: Acute on top of chronic
<70 มม.ปรอท
controlled low dose
2. Anemic hypoxia
สูงสุด
1.0
3. Circulatory hypoxia :Shock
>100
low conc (<0.5)
: severe shock ,CPR
สูงสุด
1.0
8. Histotoxic hypoxia
>100
low conc (<0.5)
9. Hypermetabolic hypoxia
>100
low conc (<0.5)
10. Carbon monoxide poisoning
สูงสุด
1.0
11. Enhance absorption of air space
สูงสุด
1.0
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การบําบัดดวยออกซิเจนในโรคตางๆ
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Acute Myocardial Infarction (AMI)
1. Uncomplicated AMI พบวามี Mild hypoxemia รวมดวยเกือบรอยละ 50 ราย ดังนั้นจึงจําเปนที่
จะตองปองกันและแกไข hypoxemia ที่มีหรืออาจจะมี โดยการใหออกซิเจน ชนิดที่สามารถให FIO2 ไมตองเกิน
0.5 ก็เพียงพอ ที่สะดวกและไมรบกวนแมขณะรับประทานอาหาร ดื่มน้ําหรือพูด ก็คือ nasal cannula
2. Complicated AMI คือ AMI ที่มี cardiac arrhythmias, heart failure, pulmonary edema,
cardiogenic shock ผูปวยเหลานี้มี associated hypoxemia ไดบอยและรุนแรงไดมากๆ O2 therapy จําเปนทุก
ราย และบางรายอาจตองการ positive pressure ventilation และ/หรือ PEEP รวมดวย อาจเริ่มดวย nasal
cannula ได แตจําเปนตอง monitor arterial blood gas เปนระยะ หรือ monitor O2 Saturation จาก pulse
oximeter ตลอดเวลา เพื่อจะไดรูวาตองปรับ FIO2 เทาไร ตองเปลี่ยนอุปกรณ หรือใชเครื่องชวยหายใจ
หรือไม
Angina Pectoris
ผูปวยในภาวะนี้ไมพบวามี hypoxemia รวมดวย และการใหออกซิเจน ก็ไมไดทําให Ischemia นอยลง
เพราะไมไดเกิดจากปริมาณออกซิเจนในเลือดต่ํา ผู ปวยพวกนี้จึงไมจําเปนตองได O2 therapy
Congestive Heart Failure, Pulmonary Edema
ผูปวยที่มี pulmonary edema ยิ่งมาก ยิ่งมี hypoxemia มาก และ compliance ของปอดต่ํามาก ควรตอง
ไดรับ Airway Pressure Therapy เพื่อลด shunt ผูปวยเหลานี้จะยังมี hypoxemia แมจะให FIO2 >0.5 ถาประเมินดู
แลวเห็นวาพยาธิสภาพจะหายในเวลารวดเร็ว อาจใช CPAP system หรือใช PSV + CPAP จากเครื่อง
noninvasive ventilator หรือ BiPAP โดยใช O2 bleed เพื่อควบคุม FIO2 แตถาไมมีอุปกรณ หรือคิดวาผูปวยไม
stable หรือตองใชเวลาในการแกไขอาการนาน ก็ตองใส ET tube และชวยการหายใจดวย Invasive
ventilator ตั้ง IPPV และ PEEP ใหเหมาะสม
Pneumonia
Pathophysiology สวนใหญ เปน V/Q abnormality แตถาเสมหะเปนหนองเต็ม alveoli หรือมี
atelectasis รวมดวยในปริมาณมาก ก็ทําใหมี shunt มากขึ้น FIO2 ที่ตองการก็ไมตางจากหลักการแกไข
Hypoxemia ทั่วไป คือเริ่มดวย FIO2 ต่ํา ถาตองใช > 0.6 ในการแก Hypoxemia ใหนึกถึง shunt การลด shunt
ใน pneumonia ที่เปน diffuse bilateral pneumonia ก็อาจใช PEEP ไดผลเหมือนใน pulmonary edema แตถา
พยาธิสภาพเปน localized หรือ unilateral pneumonia การใช PEEP อาจทําให alveoli สวนที่ดีขยายมากเกิน
และไลเลือดมายังalveoli สวนที่มีพยาธิสภาพ ทําให shunt มากขึ้น เปนผลให PaO2 ต่ําลง การลด shunt ในกรณีนี้
ทําไดโดยใช positive pressure ventilator โดยปรับ ventilatory pattern ใหเหมาะสมเพื่อใหกาซเขาไปยังสวนที่มี
พยาธิสภาพไดมากขึ้น โดยใช VT คอนขางสูง flow ต่ําที่สุดที่จะเพียงพอตอ inspiratory flow demand ของผูปวย,
TI ยาวกวาปกติ โดยอาจตองใช inflation hold ถาสอน regional breathing exercise ได ควรใหผูปวยหายใจดวย
บริเวณที่เปน pneumonia มากกวาบริเวณอื่น
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Acute Respiratory Distress Syndrome (ARDS)
Pathophysiology เปน shunt จาก fluid- filled alveoli และจาก atelectasis ซึ่งเกิดขึ้นมากในบริเวณ
สวนที่อยูต่ํา (dependent area) ซึ่งมักตองการ FIO2 สูง แตการใช FIO2 ที่สูงเกินความจําเปนก็เปนปจจัยหนึ่งที่ทํา
ให acute lung injury เกิดมากขึ้น เปาหมายสําคัญจึงไดแก ใช FIO2 ต่ําที่สุดเทาที่จะทําได เปาหมาย PaO2 ไมตอง
ใหสูง ประมาณ 60 mmHg ก็ยอมรับได ปญหาใหญอยูที่การใช positive pressure ventilator และ PEEP
มากกวา O2 therapy แตถามี severe hypoxemia ทั้งที่ใชเครื่องชวยหายใจอยางเต็มความสามารถแลวยังไมหาย ก็
ตองเพิ่ม FIO2 ขึ้น แมจะถึง 1.0 ก็ตองใช
Asthma
Acute attack ทําใหมี V/Q abnormality ถามี atelectasis หรือ pneumonia แทรกซอน จึงทําให shunt
สูงขึ้น หลักการให O2 therapy ไมตางจาก hypoxemia จากโรคอื่นๆ คือให FIO2 <0.5 ก็พอ ถาตองการมากกวานี้
ควรพิจารณาใช airway pressure therapy จะใช noninvasive ventilator กอนก็ได
ขอควรคํานึงในการรักษา asthma คือ
1. การให bronchodilator จะทําใหเกิด hypoxemia มากขึ้นเนื่องจากยับยั้ง hypoxic pulmonary
vasoconstriction มากขึ้น
2. การให bronchodilator ในขณะที่ยังมี hypoxemia อยูทําใหเสี่ยงตอการเกิด ventricular arrhythmaisได
อาจเปนสาเหตุของ cardiac arrest โดยเฉพาะ subcutaneous adrenaline หรือ aminophyline IV push
3. O2 therapy เองอาจเปนสิ่งกระตุนใหเกิด bronchospasm ได เชน cool , dry gas ที่พนเขาในรูจมูกอาจ
เปนสิ่งกระตุนในผูปวยบางราย หรือตัว aerosol เองอาจเปนสิ่งกระตุนในผูปวยบางรายได (aerosol- induced
bronchospasm)
Post anesthesia Period
ผูปวยในระยะหลังดมยาสลบใหมๆ มีสาเหตุที่ทําใหเกิด hypoxemia หลายประการ เชน
- diffusion hypoxia จากกาซ N2O ที่คอยๆ ออกจากกระแสเลือดกลับเขามาในปอด
- hypoventilation จาก residual anesthetic หรือ muscle relaxant effect
- pain, - upper airway obstruction, - abdominal distention, - position
- decreased FRC จาก impaired diaphragmatic function
- atelectasis จาก decreased FRC, low tidal volume, absence of sigh ทําใหเกิด increased intrapulmonary shunt
ในผูปวยที่มีภาวะนี้จึงตองให O2 therapy เพื่อปองกัน hypoxemia เสมอ อยางนอยในชวง 15-30 นาที
แรก และเนื่องจากกาซที่หายใจในระหวางดมยาสลบเปนกาซแหง ทําใหเสมหะแหงและเหนียวเสมอ ดังนั้น
humidity อยางเดียวจึงไมพอ จําเปนตองมี aerosol therapy เพื่อทําใหเสมหะที่แหงกลับใสขึ้นมา เปาหมายคือ
เพื่อใหได nebulized O2 ที่มี FIO2 0.4-0.5 อุปกรณใหO2 ที่เหมาะสมจึงควรเปนอุปกรณที่ใชกับ nebulizer ไดแก
aerosol mask, tracheostomy mask, T-piece, head hood แลวแตกรณี สําหรับผูปวยที่ตองการ postoperative
ventilator support การใช humidifier ของ ventilator ไมเพียงพอที่จะแกเสมหะที่แหงแลว ตองใช nebulizer
เสริมเขาไป หรือใชnormal saline instillation เปนระยะๆทิ้งไวสักครูแลว suction ควรระวังไวเสมอวาการฟงดูไม
มีเสียงเสมหะก็คิดวาไมตอง suction แตที่จริงแลวมีเสมหะที่แหงตางหาก

COPD
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Acute exacerbration ผูปวยพวกนี้ จะมี hypoxemia รวมดวยแนนอน O2 therapy จึงจําเปนในผูปวยทุกราย
แตสวนหนึ่งของผูปวยพวกนี้มักจะมี chronic hypoxemia และ hypercapnia อยูกอนแลว ซึ่งทําให
respiratory center ไมตอบสนองตอ hypercapnia แตตอบสนองตอ hypoxemia ในการกระตุนการหายใจ
(หายใจดวย hypoxic drive) การใหออกซิเจนในผูปวยพวกนี้ ถาใหมากจน hypoxemia หายไป จะทําใหไมมี
ventilator drive ผูปวยจะหายใจนอยลง PaCO2 จะสูงขึ้นๆ จนสูงเกิน 100 mmHg จะกดการทํางานของสมองเกิด
ภาวะที่เรียกวา CO2 narcosis ระดับความรูสึกตัวจะลดลงและหยุดหายใจได ในที่สุดการใหออกซิเจนในผูปวย
พวกนี้ จึงตองใชเทคนิคที่เรียกวา controlled low dose O2 therapy อุปกรณสําหรับผูปวยนี้โดยเฉพาะคือ venturi
mask
ขอควรระวังเมื่อเกิด CO2 narcosis แลวคือ หามหยุดให O2 ที่กําลังใหอยูโดยเด็ดขาด แมวาO2 ที่กําลังให
อยูนั้นจะเปนสาเหตุของ CO2 narcosis ก็ตาม เพราะในภาวะที่ PaCO2 สูงอยางนั้น การหยุด O2 โดยทันทีจะทําให
ผูปวยตายจาก severe hypoxemia ในเวลาอันรวดเร็ว วิธีปฏิบัติเมื่อพบปญหา cut off hypoxic drive คือถาผูปวย
ยังพอรูสึกตัว ใหคอยๆลด FIO2 ลง เรียกกระตุนใหหายใจมากขึ้น
ถาไมรูสึกตัวใหชวยหายใจทาง facemask
หรือ ET tube โดย manual resuscitator(Ambu bag) ที่ตอ O2 แตไมตองตอ reservoir เปด flow ประมาณ 10
L/min มุงที่จะใหได FIO2 0.4-0.5 กอน ใหชวยหายใจชาๆไมตองเร็ว อยาชวยหายใจมากเกินจนเกิด acute
respiratory alkalosis ซึ่งทําให convulsion, hypotension, cardiac arrhythmias, cardiac arrest ได ควรชวยหายใจ
จน conscious ดีขึ้น หรือ pH > 7.3 หรือ PaCO2 กลับมาใกลเคียงระดับเดิมของผูปวยก็พอ จากนั้นคอยๆลด FIO2
ลง เพื่อให PaO2 ที่มากเกินไปคอยๆลดลงจนอยูระดับไมเกิน 70 mmHg /SaO2 90-92%
Long-term O2 therapy ในผูปวย COPD ที่มี hypoxemia คอนขางรุนแรงจําเปนตองไดรับ Long -term O2
therapy เพื่อใหคุณภาพชีวิตดีขึ้น และลดอัตราตาย ขอบงชี้ คือ
1. PaO2 < 50 mmHg at rest
2. PaO2 55-60 mmHg or SaO2 86-89% but with followings ; pulmonary hypertension,corpulmonale,
cardiac arrhythmias, erythrocytosis (Hct >50% for women, >55% for men), impaired mentation
3. PaO2 < 50 mmHg during sleep or exercise
CardioPulmonaryResuscitation
ในขณะ CPR จําเปนตองให FIO2 สูงเทาที่จะทําได การใช manual resuscitator เพื่อใหไดFIO2 สูง ตองตอ
reservoir ดวยเสมอและเปด O2 flow ให reservoir ไมแฟบไปหมดชวงปลอยมือใหหายใจออก พบวาจะตองใช
flow สูงมาก มัก > 15 L/min หรือสุดสเกลของ flow meter ถายังไมพอใหหมุน flow meter เลยสเกลตอไปเรื่อยๆ
จนติด อาจได flow สูงถึง 40-50 L/min ได
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Head Injury
เนื่องจากกวารอยละ 50 ของผูปวย head injury ที่ไมรูสึกตัวจะมี hypoxemia รวมดวย และ hypoxemiaนี้
เปนเหตุสําคัญอยางหนึ่งใหเกิด secondary brain injury ตามมา นอกจากนี้ยังตองพยายามรักษาระดับ PaO2 ไวที่

100-150 mmHg หรือไมต่ํากวา 100 mmHg จึงจําเปนตองให O2 เพื่อปองกัน hypoxemia และรักษาระดับ PaO2
>100 mmHg ผูปวยที่มี GCS < 8 หรือมี sigh ของ brain herniation ควรไดรับการใส ET tube และตองการ
hyperventilation therapy และการรักษาอื่นเพื่อควบคุม intracranial pressure ดวย ซึ่งถาปอดไมมีพยาธิสภาพใด
การใช FIO2 0.4 ก็เพียงพอ

สําหรับผูปวยที่มี chest injury หรือมี lung pathology รวมดวย เชน neurogenic pulmonary edema,
pulmonary aspiration of gastric contents หรือมี multiple injury และกําลังเกิดเปน ARDS ตามมาเปนตน เหลานี้
อาจตองการ FIO2 สูง ควรปรับตามผล arterial blood gas อาจมี hypoxemia แมให FIO2 1.0 ควรใช PEEPไมตอง
กลัววาจะทําให increased ICP เพราะผลที่ทําให PaO2 ดีขึ้นสําคัญกวามาก การปรับเครื่องชวยหายใจใหถูกตอง
การใหผูปวยอยูในทาหัวสูง จะปองกัน increased ICP ที่เกิดจากการใช PEEP ได

วิธีการวัดระดับ O2 ในเลือดแดง
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1. ทางตรง (direct) โดยการเจาะเลือดแดงสงตรวจ arterial blood gas (ABG) เปนการวัดแรงดัน
ออกซิเจนในเลือดแดง PaO2 = arterial partial pressure of oxygen --> คาปกติ 80-100 mm.Hg
ขอดี เปนการวัดระดับ O2 ไดใกลเคียงกับความเปนจริง

ขอเสีย ผูปวยเจ็บ และใชเวลาในการสงตรวจ
2. ทางออม (indirect) เรียกวา pulse oximetry เปนการตรวจวัดความอิ่มตัว O2 ของ hemoglobin ในเลือด
แดง (arterial oxygen saturation) จากชีพจร โดยใช Pulse oximeter วัดโดยอาศัยการดูดซับคลื่นแสงที่แตกตางกัน
ของฮีโมโกลบินที่จับกับออกซิเจน (Oxyhemoglobin) และฮีโมโกลบินที่ไมจับกับออกซิเจน
(deoxyhemoglobin) บางตําราเขียน SpO2 (pulse oxygen saturation) หรือ Oxygen saturation (SaO2) คาปกติ 95
-100 %

ขอดี วิธีนี้รูคาไดเร็ว ผูปวยไมเจ็บตัว
ขอเสีย คือ คาอาจไมเที่ยงตรงในกรณีปลายมือปลายเทาเย็น / BP drop / แบตเตอรีของเครื่องต่ํา

การใชคํายอสากล เกี่ยวกับการบําบัดระบบทางเดินหายใจ

ตองดูวาคํานั้นอยูในระบบใด แบงไดดังนี้
1.Primary symbols (ตัวธรรมดา)
Gas
Blood
P = pressure
Q = blood volume
V = gas volume
Q° = blood flow
V° = gas flow
C = content in blood
F = fraction
S = saturation

2.Secondary symbols (ตัวหอย)
Gas phase
Blood phase
I = inspire
a = arterial
E = expire
c = capillary
A = alveolar
v = venous
T = tidal
v = mixed venous
D = dead space
B = barometric

ตัวอยางคํายอเกี่ยวกับการบําบัดระบบทางเดินหายใจ
ET tube = endotracheal tube
VT

= tidal volume

= ปริมาตรกาซที่หายใจเขา ใน 1 ครั้ง

TI

= inspiratory time

= เวลาในการหายใจเขา

TE
= expiratory time
= เวลาในการหายใจออก
F
= Flow
= อัตราการไหลของกาซ หนวยเปน ลิตร ตอ นาที (l/min)
PCV = pressure control ventilation mode
หรือใช PC-CMV (pressure control - continuous mandatory ventilation)
PC-V = pressure controlled ventilation
VCV = volume constant ventilation
VC-V = volume controlled ventilation
RR = respiratory rate
CPAP = continuous positive airway pressure
PEEP = positive end expiratory pressure
FIO2

= fraction of inspired O2

= สัดสวนของ O2 ในกาซที่หายใจเขาทั้งหมด 1 สวน

SPO2

= pulse O2 saturation = สามารถวัดไดจาก oxyhemoglobin โดยใช Oximeter วัด

SaO2

= arterial O2 saturation = สามารถวัดไดจาก oxyhemoglobin โดยใช Oximeter วัด
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AMBU bag (Manual Resuscitator, Automatic manual breathing unit)
Manual resuscitator หรือ AMBU bag มีสวนประกอบคือ
1. Self-inflating bag ทําดวยวัสดุที่คืนตัวไดหลังการถูกบีบ แต bag จะไมคืนตัวขยายขึ้นตามปกติได
ถาไมมีอากาศเขาไป ดังนั้น Self-inflating bag จึงตองมีชองทางใหอากาศเขา (gas inlet port) อยูดวยเสมอ มักทํา
เปน flap valve กาซเดินไดทางเดียว เขาไดแตออกไมได คุณสมบัติการคืนตัวเร็วหรือชามีความสําคัญตอการ
ทํางานของ bag ถาคืนตัวเร็วมาก อาจทําใหสัดสวนของอากาศที่ถูกดึงเขา bag มีมาก เมื่อเทียบกับ O2 flow ที่เปด
ไว ทําให FIO2 ไมสูงเทาที่ควร แตถาคืนตัวชาเกิน ก็จะทําใหอัตราการชวยหายใจสูงสุด (maximum ventilator rate)
ต่ํา ทําใหไมสามารถชวยหายใจในอัตราเร็วที่ตองการ ดังนั้น bag ที่ทําสําหรับเด็กเล็กจึงตองมีการคืนตัวที่เร็วกวาที่
ทําสําหรับผูใหญ ถาจะซื้อ bag สําหรับเด็กควรตรวจสอบ maximum rate ที่ทําได
2. Non-rebreathing (NRB) valve ตออยูกับ Self-inflating bag มีชองทางตอเขากับ mask หรือ ETtube
ไมใชเปนเพียง one way valve ธรรมดา แตทําหนาที่เหมือน one way valve 2 อัน เมื่อบีบ bag กาซจะผาน NRB
valve เขาสูผูปวย ไมออกไปทางบรรยากาศ เมื่อเราเลิกบีบ ปลอ ยให bag คืนตัว ความดันใน bag จะลดลง สวน
ความดันในปอดที่สูงจากการบีบเมื่อครูก็จะดันกาซใหผาน NRB valve ออกทางบรรยากาศโดยไมสามารถกลับเขา
ทาง bag ได ปญหาของ NRB valve ไดแก การสูญเสียหนาที่จากการที่ valve ฉีกขาด, ไมไดประกอบ หรือ
ประกอบไมสนิทบีบแลวกาซออกสูบรรยากาศแทนที่จะเขาปอด และอีกปญหาหนึ่งคือ การที่มีความดันบวกใน
bag ทําให NRB valve เปดสูผูปวย สวนทางออกของกาซจากปอดสูบรรยากาศถูกปด ทําใหกาซเขาปอดไดแตออก
จากปอดไมได การปลอยมือจึงควรปลอยเต็มที่อยาใหมีการคงบีบอยูเล็กนอย เพราะใชไปจะทําใหปอดแตกได
อาจเกิด subcutaneous emphysema, tension pneumothorax และเปนสาเหตุให CPR ไมสําเร็จได ผูบีบ bag จึงควร
ระวังปญหานี้ อยาใหเกิดความดันบวกใน bag ในระยะหายใจออกของผูปวย สาเหตุอีกประการหนึ่งคือใช AMBU
bag ที่มีชองทางเขา O2 ตอเขาตัว bag โดยตรง หรือใช AMBU bag ที่ pressure relief valve ของ reservoir หนัก
มากกวา flap valve ที่ gas inlet port
3. Oxygen flow port คือทางที่ O2 เขาสู AMBU bag รุนแรกมีชองทางให O2 เขาสู bag โดยตรง ถาเปด
flow มากจะทําใหความดันใน bag เปนบวกตลอดเวลา กาซไมสามารถออกจากปอดได ทําใหผูปวยปอดแตกได
บอยมาก มาตรฐานอุปกรณในปจจุบัน หามทําชองทางใหออกซิเจนเขาสู bag โดยตรงแตใหตอจากภายนอกตรง
gas inlet port ถามีผูนํา Self-inflating bag ที่มีทอตอ O2 เขา bag โดยตรงถือวาผิดมาตรฐาน
4. Oxygen reservoir เปนถุงเก็บ O2 สะสมไวเพื่อมีปริมาณเพียงพอตอการคืนตัวของ bag ทําใหไมตองดึง
อากาศจากบรรยากาศเขาไปใน bag เลย ซึ่งจะทําใหได O2 ถึง 100% ได ถุงนี้จะอยูภายนอก Self-inflating bag โดย
จออยูปากทางชองที่ใหอากาศเขา bag (gas inlet port) ถุง reservoir มี 2 ระบบ คือ
4.1 ระบบปด เปนถุงปดเก็บ O2 ที่ไหลในชวงเราบีบ bag ไว reservoir ควรมีปริมาตรมากกวา Selfinflating bag หรืออยางนอยก็ควรเทากัน
-ขอดี คือ ถาเปด O2 flow เพื่อให reservoir bag ไมแฟบหมดชวงปลอยมือ ก็แสดงวาผูปวยไดรับ O2 ถึง 100%
-ถาเปด O2 flow สูงไป reservoir จะปองมาก ควรมี pressure relief valve เพื่อปองกัน reservoir แตก
-ถาเปด O2 flow ต่ําไป ปริมาตรใน reservoir จะไมพอตอการคืนตัวของ bag จะเห็น reservoir แฟบหมดชวงปลอย
มือ จึงควรตองมี air inlet valve ใหอากาศภายนอกเขาได

