Oxygen Therapy
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ั นกุล
วัตถุประสงค์
1. เข้ าใจจุดประสงค์ของการบาบัดด้ วยออกซิเจน
2. ตระหนักถึง oxygen toxicity
3. เข้ าใจชนิดของอุปกรณ์ในการบาบัดด้ วยออกซิเจนและเลือกใช้ ได้ อย่างเหมาะสม
การบาบัดด้ วยออกซิเจน (oxygen therapy)
ความต้ องการออกซิเจนของร่างกายมนุษย์
ร่างกายของมนุษย์ใช้ ออกซิเจนเป็ นสารตังต้
้ นในการสร้ างพลังงานแบบ aerobic metabolism จากไขมัน
คาร์ โบไฮเดรต และโปรตีน หากร่างกายมนุษย์ขาดออกซิเจนซึง่ เป็ นสารตังต้
้ น การทางานของเซลล์ในร่างกายจะเข้ าสู่
กระบวนการ anaerobic metabolism เพื่อนสร้ างพลังงานแทน แต่มีผลข้ างเคียงเช่น สร้ างพลังงานได้ น้อย ทาให้ มกี รด lactic
คัง่ และที่สาคัญที่สดุ คือ สมอง ซึง่ เป็ นอวัยวะที่ไม่มีความสามารถในการทา anaerobic metabolism ดังนันเซลล์
้
สมองทีข่ าด
ออกซิ เจนจะสามารถอยู่ได้เพียง 4 นาที และจะเริ่ มมี ความเสียหายเกิ ดขึ้นหลังจากนัน้
แต่ทงนี
ั ้ ้ ไม่ได้ แปลว่าร่างกายของมนุษย์จาเป็ นต้ องอยูใ่ นสภาวะทีม่ ีออกซิเจนสูง ในชัน้ บรรยากาศทัว่ ไปมี ความเข้มข้น
ของออกซิ เจน(FiO2) แค่ 0.21 เท่านัน้ ดังนันร่
้ างกายของมนุษย์ถือว่าอยูใ่ นภาวะที่มีออกซิเจนจากัด (oxygen-restricted
environment) อยูต่ ลอดเวลาจึงเรี ยกได้ วา่ มนุษย์นนเป็
ั ้ น microaerophilic organism หรือสิ่งมีชวี ติ ที่ต้องการความเข้ มข้ น
ของออกซิเจนเพียงเล็กน้ อยในการดารงชีวติ

ภาพ 1 แสดงถึงระดับออกซิ เจนในร่ างกายของมนุษย์ ซึ่ งมี ปริ มาณเพียงเล็กน้อยเทียบกับปริ มาณทัง้ หมด

Hypoxemia
คาศัพท์ ท่ คี วรทราบ
Hypoxemia = ภาวะที่ระดับออกซิเจนในเลือดต่ากว่าปกติ
Hypoxia = ภาวะที่เนื ้อเยื่อในร่างกายได้ รับออกซิเจนไม่เพียงพอต่อความต้ องการ(ขาดออกซิเจน)
สาเหตุของ hypoxemia
1. Low PiO2(FiO2)
2. Impair pulmonary gas exchange คือมีความผิดปกติในการแลกเปลีย่ นแก๊ สของปอด ซึง่ มีกลไกต่างๆได้ แก่
o Hypoventilation
o Diffusion defect
o V/Q abnormality
o Shunt hypoxemia

ซึง่ การบาบัดด้ วยออกซิเจนไม่ใช่การแก้ ที่สาเหตุโดยตรง จึงอาจต้ องใช้ การรักษาอื่นๆ เช่น airway pressure therapy
ร่วมด้ วย
3. Low mixed venous oxygen tension (low PvO2) ซึง่ พบในภาวะที่ความต้ องการออกซิเจนของเซลล์มากกว่าปริ มาณที่
ได้ รับ เช่น ภาวะ hypermetabolic state

เมื่อไหร่ ถงึ เริ่มการบาบัดด้ วยออกซิเจนในภาวะ hypoxemia
การบาบัดออกซิเจนนันสามารถใช้
้
ประโยชน์ได้ หลายอย่าง แต่ในเอกสารประกอบการสอนนี ้จะเน้ นไปที่การบาบัด
ออกซิเจนเพื่อแก้ไขหรื อป้องกันภาวะ hypoxemia เป็ นหลัก
เนื่องจากการให้ ออกซิเจนในปริ มาณสูงสูงโดยไม่จาเป็ นอาจจะทาให้ เกิด ภาวะออกซิ เจนเป็ นพิ ษ(oxygen
toxicity) และร่างกายของมนุษย์สามารถรับมือกับภาวะออกซิเจนไม่เพียงพอได้ ในระดับหนึง่ ดังนันจึ
้ งมีเป้าหมายอยู่ท่ ี อย่ าให้
ผู้ป่วยมี clinically significant hypoxemia จนทาให้ เกิดภาวะที่มีอันตราย เช่น อวัยวะล้ มเหลว (organ failure), เพิ่มแรงใน
การช่วยหายใจ(work of breathing)จนเป็ นภาระแก่ระบบปอดและหัวใจ(increase cardiopulmonary workload) หรื อมีภาวะ
respiratory distress โดยแบ่งกลุม่ ผู้ป่วยเป็ น 2 กลุม่ คร่าวๆดังนี ้
1. Acute hypoxemia
เป้าหมายคือ PaO2 > 60 mmHg หรื อ SaO2 > 90%
2. Acute on top chronic hypoxemia
คนไข้ ในกลุม่ chronic hypoxemia เช่น COPD ร่างกายมักมีการปรับตัวเพื่อให้ ทนต่อสภาวะออกซิเจนต่ามาเป็ น
ระยะเวลานาน การให้ ออกซิเจนที่สงู เกินไปอาจจะทาให้ respiratory center หยุดทางานได้
เป้าหมายคือ ลดอาการและอาการแสดงต่างๆที่เกิดจาก severe hypoxemia เช่น dyspnea, mental dysfunction,
heart failure ในบางกรณีอาจให้ ผ้ ปู ่ วยอยูท่ ี่ภาวะ hypoxemia เดิมของคนไข้ หรื อให้ อยูใ่ นภาวะ mild hypoxemia
การบาบัดด้ วยออกซิเจนสาหรับภาวะอื่นๆ
• การบาบัดด้ วยออกซิเจนเพื่อลดขนาดของอากาศหรื อก๊ าซอื่นใดทีอ
่ ยูใ่ นโพรงปิ ดภายในร่างกาย (enhance absorption
of air space)
เพื่อให้ ออกซิเจนเข้ าไปแทนที่ก๊าซในโพรงอากาศในร่างกาย เนื่องจากออกซิเจนจะถูกดูดซึมเข้ ากระแสเลือดได้ เร็ ว ทาให้
โพรงอากาศเล็กลงเร็ ว เช่น
1. ลดอาการท้ องอืดจากก๊ าซหลงเหลือในช่องท้ อง หลังการผ่าตัดในช่องท้ อง (decrease abdominal distention after
laparotomy and laparoscopy)
2. ช่วยเร่งการดูดซึมก๊ าซในช่องเยื่อหุ้มปอด (enhance absorption of pneumothorax)
3. ลดอาการปวดศีรษะหลังทา pneumoencephalography

ภาวะแทรกซ้ อนจากการบาบัดด้ วยออกซิเจนที่สาคัญและภาวะออกซิเจนเป็ นพิษ (significant complication from
oxygen therapy and oxygen toxicity)
ภาวะแทรกซ้ อนของการบาบัดด้ วยออกซิเจนมีดงั นี ้
1. Cut off hypoxemic ventilatory drive
2. Oxygen toxicity
3. Drying of secretion
4. Denitrogenation absorption atelectasis
5. Other complication
Cut off hypoxemic ventilatory drive
ในผู้ป่วยที่มีโรคปอดเรื อ้ รังบางกลุม่ เช่น COPD ซึง่ มีภาวะคาร์ บอนไดออกไซด์คงั่ สูงมานาน ทาให้ ศูนย์ ควบคุมการ
หายใจ(respiratory center) ไม่ ตอบสนองต่ อภาวะคาร์ บอนไดออกไซด์ ท่ สี ูง แตกต่างจากคนปกติ แต่ในคนไข้ กลุม่
นี ้ respiratory center จะตอบสนองต่ อภาวะออกซิเจนที่ต่าลงในกระแสเลือดเท่ านัน้ ซึง่ ปกติคนไข้ กลุม่ นี ้จะมีออกซิเจน
ในเลือดตา่ อยูแ่ ล้ ว เรี ยกว่า hypoxic ventilatory drive
แต่เมื่อได้ รับออกซิเจนจนทาให้ คา่ PaO2 สูงเกิน 60-70 mmHg จะทาให้ ไม่มี hypoxic ventilatory drive ผู้ป่วยจะ
หายใจช้ าลงๆและคาร์ บอนไดออกไซด์จะสูงขึ ้น จนในที่สดุ ทาให้ เกิดการกดการทางานของสมอง หยุดหายใจ ไปจนถึงเสียชีวิต
ได้
ในผู้ป่วยที่เราสงสัยว่ามี ventilatory drive ผิดปกติ ให้ เริ่มให้ ออกซิเจนในความเข้ มข้ นน้ อยๆก่ อนอย่ าง
ระมัดระวัง ซึง่ อุปกรณ์ที่ให้ คา่ ความเข้ มข้ นของออกซิเจนได้ อย่างแม่นยา จะเป็ นอุปกรณ์ประเภท fixed-performance หรื อ
venturi mask (เริ่มจาก FiO2 24%, 28%, 32%, 36% ไปจน 40%) หรื อสามารถเริ่ มจาก oxygen cannula น้ อยๆก็ได้ (เริ่ ม
จาก 1 LPM เพิ่มครัง้ ละ 0.5-1 LPM)
หากผู้ป่วยเกิดภาวะ Cut off hypoxemic ventilatory drive แล้ ว (เกิดการหายใจช้ าลง คาร์ บอนไดออกไซด์คงั่ จน
นาไปสูก่ ารกดของสมอง หรื อ CO2 narcosis) การแก้ ไขคือ ช่วยหายใจเพื่อลดภาวะ respiratory acidemia กระตุ้นหายใจถ้ า
สามารถทาได้ แล้ วค่อยๆลด FiO2 ลง ห้ ามหยุดให้ ออกซิเจนทันทีอย่ างเด็ดขาดเพราะผู้ป่วยกาลังถูกกดการหายใจอย่าง
มาก ร่างกายจะขาดออกซิเจนและเสียชีวิตได้
Oxygen toxicity
ออกซิเจนเมื่อให้ ในปริ มาณที่สงู เกินไปจะเป็ นอันตรายแก่ร่างกาย เนื่องจากใน aerobic metabolism หลังจาก
ร่างกายได้ พลังงานแล้ ว เซลล์จากพยายามเปลีย่ นออกซิเจนให้ กลายเป็ นน ้า โดยในกระบวนการนี ้ออกซิเจน(oxygen
metabolite)จะอยูใ่ นรูปแบบของ oxidants ซึง่ มีความสามารถในการทาลายเนื ้อเยื่อและส่วนประกอบของเซลล์
โดยปกติแล้ วภาวะออกซิเจนเป็ นพิษไม่เกิดขึ ้นเนื่องจากร่างกายสามารถเปลีย่ นออกซิเจนให้ เป็ นน ้าได้ ถึง 95% และมี
สารที่เป็ นพิษ(oxygen metabolite)เพียงแค่ 3-5% เท่านัน้ และร่างกายมีการทางานของสารที่มีความสามารถในการต้ านความ
เป็ นพิษของออกซิเจนอยูห่ รื อที่เรียกว่า antioxidants

ซึง่ ในผู้ป่วยวิกฤติหรื อ Critically ill patient จะมีการลดลงของสาร antioxidants เป็ นอย่ างมากทาให้ ผ้ ปู ่ วยกลุ่ม
นีม้ โี อกาสจะมีภาวะออกซิเจนเป็ นพิษได้ ง่าย
Oxygen metabolite มีความสามารถในการกระตุ้น inflammatory response ทังที
้ ่บริ เวณปอดและทัว่ ร่างกาย ซึง่
คนไข้ ที่ได้ รับออกซิเจนสูงเกินไป สามารถมีอาการแสดงได้ ดงั นี ้:
Pulmonary oxygen toxicity
เมื่อมนุษย์หายใจแก๊ สที่มคี วามเข้ มข้ นของออกซิเจนสูงมากกว่า 60% เป็ นเวลานานมากกว่า 48 ชัว่ โมงขึ ้นไปจะทาให้
มีการอักเสบของปอด(inflammatory lung injury) จากเม็ดเลือดขาว(neutrophil)ทีเ่ ข้ าไปสะสมในถุงลมของปอด เกิดการ
ทาลายชันเซลล์
้
ที่อยูร่ อบถุงลม จนในที่สดุ จะทาให้ การแลกเปลีย่ นแก๊ สของปอดแย่ลง สภาวะนีเ้ รี ยกว่า acute lung injury หรื อ
ในกรณีรุนแรงเรี ยกว่า acute respiratory distress syndrome
Systemic oxygen toxicity
สาร oxidants จัดเป็ นสารประเภท free radical ซึง่ เมื่อเกิดภาวะเป็ นพิษแล้ ว จะเกิดปฏิกิริยาลูกโซ่ทาให้ เกิด oxygen
toxicity ทัว่ ร่างกาย เป็ นสาเหตุหนึง่ ที่ทาให้ เกิดภาวะการทางานของอวัยวะล้ มเหลวทัว่ ร่างกาย(multiorgan failure)ในกลุม่
คนไข้ วิกฤต
Drying of secretion
ในอุปกรณ์ให้ ออกซิเจนที่ให้ ความชื ้นไม่เพียงพอ จะทาให้ เสมหะและสารคัดหลัง่ ในทางเดินหายใจแห้ ง ทาให้ เกิดการ
คัง่ ค้ างของเสมหะ นาไปสูภ่ าวะแทรกซ้ อนอื่นๆ เช่น ปอดแฟบ ปอดบวมเป็ นต้ น
Absorption atelectasis
ในอากาศปกตินนจะมี
ั ้ แก๊ สไนโตรเจนอยู่ ซึง่ แก๊ สไนโตรเจนนันเป็
้ นแก๊ สที่ร่างกายไม่ได้ ใช้ ในถุงลมจึงไม่มีการดูดซึม
ก๊ าซไนโตรเจน ทาให้ ในการหายใจในชันบรรยากาศปกติ
้
ถงุ ลม จะมีแก๊ สไนโตรเจนเหลืออยูแ่ ละไม่ยบุ ตัว แต่เมื่อคนไข้ ได้ รับ
ออกซิเจน 100% ถุงลมจะดูดซึมออกซิเจนออกไปจนหมด ทาให้ ถงุ ลมปิ ดแฟบ
การป้องกันภาวะ absorption atelectasis ในขณะให้ การบาบัดผู้ป่วยด้ วยออกซิเจน ทาได้ โดยการใช้ FiO2 ที่ตา่ ที่สดุ
เท่าที่จะทาได้ และกระตุ้นให้ ผ้ ปู ่ วยมีการหายใจเข้ าลึกๆเป็ นระยะ

อุปกรณ์ ให้ ออกซิเจนและการเลือกใช้ (oxygen delivery system)
ประเภทของอุปกรณ์ ให้ ออกซิเจน
การแบ่งชนิดของอุปกรณ์ให้ ออกซิเจนสามารถแบ่งได้ หลายแบบในเอกสารประกอบการสอนครัง้ นี ้จะแบ่งตาม
ลักษณะการทางานของอุปกรณ์
1. Low flow system
2. Reservoir system
3. High flow system
4. Enclosure/environmental system ซึง่ อาจไม่มีการจัดประเภทอุปกรณ์ชนิดนี ้ในหนังสือบางเล่ม โดยรวม Enclosure
oxygen delivery system หมายถึงอุปกรณ์ให้ ออกซิเจนทีค่ รอบผู้ป่วยทังตั
้ ว เช่น oxygen box หรือ hyperbaric
chamber
Low flow oxygen delivery system
เป็ นอุปกรณ์ให้ ออกซิเจนที่ให้ flow ในระดับต่า กล่าวคือ ต่ากว่ าที่ผ้ ปู ่ วยหายใจ(inspiratory flow demand) โดย
ปกติคือน้ อยว่า 8-10 LPM ทาให้ ทกุ ครัง้ ของการหายใจของผู้ป่วยจะมีการดึงอากาศภายนอกเข้ ามาผสมด้ วยเสมอ
ตัวอย่างอุปกรณ์ประเภท low flow system ที่พบได้ ทวั่ ไปคือ nasal cannula
Nasal cannula

จัดเป็ นหนึง่ ในอุปกรณ์ให้ ออกซิเจนที่พื ้นฐานที่สดุ เนื่องจากตัวอุปกรณ์ไม่มี reservoir จึงให้ ออกซิเจนได้ สงู สุดแค่ 6
LPM ซึง่ อัตราการไหลนี ้ไม่เพียงพอกับอัตราการไหลของอากาศในลมหายใจปกติของคนไข้ (ในการหายใจปกติแบบ quiet
breathing มี inspiratory flow rate ที่ 15 LPM) ทาให้ มีการผสมของอากาศภายนอกเสมอ nasal cannula จึงจัดเป็ นอุปกรณ์ที่
เพิ่มออกซิเจนได้ เพียงเล็กน้ อย
จุดเด่ นของ Nasal cannula คือสามารถใช้ งานได้ ง่ายและไม่ระคายเคืองผู้ป่วยมาก แต่มีข้อเสียคือไม่เหมาะอย่างยิง่
ในผู้ป่วยที่หายใจหอบเหนื่อยหรือต้ องการความเข้ มข้ นของออกซิเจนสูง ไม่ควรเปิ ด flow สูงกว่า 6 LPM เพราะจะเกิดการ
ระคายเคืองเยี่อบุโพรงจมูกเป็ นอย่างมาก

ตารางแสดงความเข้ มข้ นของออกซิเจนในผู้ป่วยมาตรฐานที่หายใจปกติ*

* การหายใจปกติในที่นี ้หมายถึงการหายใจสม่าเสมอ ที่มี Tidal volume 300-700 mL และอัตราการหายใจ <25 ครัง้ ต่อนาที
Reservoir system
Reservoir แปลภาษาไทยคือทีเ่ ก็บสะสม ในกรณีนี ้หมายถึงช่องว่างที่สามารถเก็บออกซิเจนเพื่อนาไปใช้ ในช่วง
หายใจเข้ า Reservoir ธรรมชาติ ในร่ างกายของมนุษย์คือโพรงไซนัส และ reservoir ในอุปกรณ์ให้ ออกซิเจนสามารถเป็ นได้
ตังแต่
้ ช่องของอุปกรณ์เอง เช่น ตัวหน้ ากากให้ ออกซิเจน ซึง่ มีความสามารถเป็ นโพรงอากาศได้ หรื อ bag ในอุปกรณ์ให้
ออกซิเจน ซึง่ ออกแบบมาให้ เป็ นที่กกั เก็บออกซิเจนโดยตรง
เมื่อให้ ออกซิเจนผ่านอุปกรณ์ให้ ออกซิเจน ออกซิเจนจะเข้ าไปในโพรง reservoir ก่ อน ทาให้ อากาศใน reservoir
เป็ นออกซิเจนปริ มาณหนึง่ เมื่อคนไข้ หายใจเข้ า ก็จะสูดอากาศทีเ่ ต็มไปด้ วยออกซิเจนใน reservoir เข้ าไป รวมกับออกซิเจน
จากอุปกรณ์ให้ ออกซิเจน ทาให้ คนไข้ ได้ รับความเข้ มข้ นของออกซิเจนที่สงู ขึ ้น

รู ปแสดงการทางานของ reservoir ในช่วงหายใจออก ออกซิ เจนจะเข้ามาในถุง reservoir

รู ปแสดงการทางานของ reservoir ในช่วงหายใจเข้า อากาศทีเ่ ต็มไปด้วยออกซิ เจนใน reservoir จะถูกหายใจเข้าไปก่อน ตาม
ด้วยอากาศภายนอก

Face mask

เป็ น reservoir system ซึง่ สามารถให้ FiO2 ได้ สงู กว่า nasal cannula โดยไม่ระคายเคืองเยื่อบุโพรงจมูก สามารถให้
ความชื ้น(humidification)ได้ ดีกว่า แต่มีข้อเสียคือ ผู้ป่วยจะไม่สามารถรับประทานอาหารหรื อดื่มน ้าได้ และหากเป็ นหน้ ากาก
ชนิดครอบแน่น อาจจะทาให้ ร้ ูสกึ เหมือนหายใจไม่พอได้
Face mask มีหลายชนิด ในที่นี ้จะพูดถึง simple face mask, partial rebreathing mask, non-rebreathing mask
Simple face mask
เป็ นหน้ ากากธรรมดา ที่ไม่มี reservoir ติดอยู่ จึงนับตัวหน้ ากากเป็ น reservoir ขนาด 50 mL มีรูสาหรับรับออกซิเจน
เป็ นรูสาหรับสายเล็กๆ อุปกรณ์ให้ ออกซิเจนที่จะต่อกับ simple face mask จึงไม่ควรเป็ นอุปกรณ์ทใี่ ห้ ความชื ้นแบบ nebulizer
เพราะจะทาให้ มีความชื ้นตกค้ างเป็ นน ้าในสายได้ สามารถใช้ flow ได้ ตงั ้ แต่ 6-12 LPM (FiO2 35%-65%)

Partial rebreathing mask
เป็ นหน้ ากากที่มี reservoir ขนาด 500 mL ด้ วยแต่ระหว่าง mask และ reservoir มีทางให้ อากาศจากการหายใจออก
ส่วนต้ น(ซึง่ ยังไม่มีคาร์ บอนไดออกไซด์)เข้ าไปผสมใน reservoir อยูบ่ ้ าง ควรใช้ flow ไม่ต่ากว่า 6 LPM เพื่อป้องกันลมหายใจ
ออกส่วนท้ าย(ซึง่ มีคาร์ บอนไดออกไซด์สงู ออกซิเจนต่า)เข้ ามาใน reservoir
ปกตินิยมให้ flow 8-10 LPM (FiO2 0.6-0.9) แต่อาจใช้ สงู กว่านันได้
้

รู ปแสดงการทางานของ partial rebreathing mask ลมหายใจออกส่วนหนึ่ง(ประมาณ 100-150 mL) จะไหลกลับเข้ามาอยู่
ใน reservoir bag ซึ่ งมักเป็ นอากาศทีม่ ี คาร์ บอนไดออกไซด์นอ้ ย อุปกรณ์ชนิ ดนีจ้ ึงให้ค่าความเข้มข้นของออกซิ เจนได้สงู แต่ไม่
ถึง 100%

Non-rebreathing mask
หน้ ากากชนิดนี ้จะมี One way valve คัน่ อยูร่ ะหว่าง reservoir กับหน้ ากาก ทาให้ อากาศที่เข้ ามาสู่ reservoir จะเป็ น
ออกซิเจน 100% จากแหล่งจ่ายออกซิเจนเท่านัน้ ดังนัน้ ในทางทฤษฎี ถ้ าขนาดของ reservoir ใหญ่ พอ เปิ ด flow มากพอ
และครอบหน้ ากากได้ สนิทมิดชิด จะสามารถให้ ความเข้ มข้ นออกซิเจน 100% กับผู้ป่วยได้ แต่ปฏิบตั ิได้ ยากในการ
รักษาจริ ง นิยมเริ่ มให้ flow ที่ 10 LPM แต่สามารถเพิ่มได้ เพื่อเติม reservoir ให้ เพียงพอกับการหายใจของผู้ป่วย

รูปแสดง One way valve ใน non-rebreathing mask การมี valve ทาให้ ลมหายใจไม่ย้อนกลับเข้ าไปในถุง reservoir

High flow oxygen delivery system
เป็ นอุปกรณ์ให้ ออกซิเจนที่สามารถให้ flow ได้ สงู มากกว่าที่ผ้ ปู ่ วยหายใจอยู่ ทาให้ ไม่มกี ารดึงอากาศภายนอกเข้ ามา
รวม คนไข้ จึงได้ รับความเข้ มข้ นของออกซิเจนที่หายใจเข้ าไปในปริมาณที่สมา่ เสมอ(fixed performance) ซึง่ อุปกรณ์ที่สามารถ
ให้ flow สูงเช่นนี ้มีหลายประเภท คือ
1. High flow meter คือใช้ flow meter ที่มีความสามารถในการจ่าย flow ได้ ในระดับสูง เช่น ถึง 70 LPM อุปกรณ์เช่นนี ้
flow ที่ออกมาจะต้ องผ่าน heated humidifier เพื่อให้ ความชื ้นและความร้ อนให้ เพียงพอไม่เช่นนันจะระคายเคื
้
อง
ทางเดินอากาศเป็ นอย่างมาก ปัจจุบนั อุปกรณ์ที่ใช้ เทคนิคนี ้ คือ high flow nasal cannula
2. Gas blending system เป็ นระบบที่ใช้ ใน ventilator มีทงแหล่
ั ้ งจ่ายออกซิเจนและอากาศความดันสูงผ่านตัวจ่ายที่จะ
ควบคุมทังความดั
้
นและ flow ของอากาศทีเ่ ข้ าสูค่ นไข้ อุปกรณ์เช่นนี ้ต้ องการการดูแลสูงและมีการตรวจสอบจาก
บริ ษัทผู้ผลิตอย่างสมา่ เสมอ
3. Air-entrainment system คือระบบที่ใช้ หลักการทางานของ venturi’s effect โดยเป็ นการดึงอากาศภายนอกเข้ ามาผสม
กับออกซิเจนจาก flow meter จ่ายอากาศทีใ่ ช้ ทวั่ ไป มีสองประเภทคือ
o Air-entrainment mask ตัวอุปกรณ์ดด
ู อากาศจะอยูท่ ี่หน้ ากาก
o Air-entrainment nebulizer คือตัวอุปกรณ์ดด
ู อากาศ จะอยูท่ กี่ ระป๋ อง nebulizer หรื อคือกระป๋ อง nebulizer ที่ตอ่
กับ flow meter ที่กาแพงที่เราพบเห็นทัว่ ไป ลมที่ออกมาจากกระป๋ อง nebulizer นี ้จะมีความเข้ มข้ นของออกซิเจน
ตามที่ปรับ และมี flow ที่สงู เพียงพอกับการสูดหายใจของคนไข้ สามารถนาไปต่อกับอุปกรณ์ได้ หลายชนิดเช่น
Aerosol mask, t-piece, tracheostomy mask (collar mask)

ภาพแสดงการทางานของอุปกรณ์ชนิ ด air entrainment device การผ่านออกซิ เจนเข้าไปในรู แคบๆ จะทาให้เกิ ดการดึงอากาศ
ภายนอกเข้ามา ทาให้ปริ มาณลมหลังจากผ่านรู นี้ มี ปริ มาณมากขึ้นจากอากาศทีเ่ ข้ามาผสม

Aerosol mask
คือหน้ ากากที่มชี ่องรับอากาศขนาดใหญ่ไว้ สาหรับอุปกรณ์ที่มกี ารให้ ความชื ้นแบบ nebulizer ซึง่ ช่องนี ้อาจจะต่อกับ
ยาขยายหลอดลม หรื อนาไปต่ อกับอุปกรณ์ จ่ายอากาศแบบ air-entrainment device ก็จะได้ face mask ที่จ่ายอากาศ
แบบ high flow หรือที่นิยมเขียนว่ า oxygen mask with nebulizer ดังนัน้ ในใบคาสัง่ การรักษาของแพทย์ อุปกรณ์ชนิดนี ้จึง
มีการเขียน FiO2 ควบคู่
การคานวณ flow ที่ผ้ ปู ่ วยได้ รับเมื่อใช้ อปุ กรณ์ชนิด air entrainment device

ก่อนอื่น ให้ พงึ เข้ าใจว่า flow ที่เปิ ดจาก oxygen flow meter จะผ่ านอุปกรณ์ air entrainment device และดูด
อากาศโดยรอบเข้ าไปทาให flow ที่ผ้ ปู ่ วยได้ รับสูงกว่ า flow ที่เปิ ดจาก oxygen flow meter
สูตรการคานวณคือ
Air entertainment ratio =

โดย VA คือ สัดส่วนอัตราการไหลของอากาศไปสูผ่ ้ ปู ่ วย และ VO คือ สัดส่วนอัตราการไหลของออกซิเจนไปสูผ่ ้ ปู ่ วย

ตัวอย่าง
หากตัง้ FiO2 ที่อปุ กรณ์ไว้ ที่ 0.4 และเปิ ด oxygen flow meter ไว้ ที่ 10 LPM ถามว่า ผู้ป่วยจะได้ รับ total flow กี่ลติ ร?
เริ่ มจากสูตร air entertainment ratio เราทราบ FiO2 แล้ ว และต้ องการหาสัดส่วน(VA/VO)

ดังนัน้ อัตราส่วน flow ของ air ต่อ oxygen คือ 3:1 (มีอากาศถูกดูดมา 3 ส่วนต่อออกซิเจน 1 ส่วน)
เปิ ด oxygen flow meter 10 LPM จึงมีอากาศถูกดูดเข้ ามาผสม 30 LPM
ดังนัน้ total flow = 10+30 = 40 LPM
จะเห็นว่าหากเปิ ด oxygen flow meter น้ อยลง เช่น 8 LPM ก็จะทาให้ total flow ลดลง เหลือแค่ 32 LPM (oxygen 8
air 24) ดังนันการเปิ
้
ด flow น้ อยเกินไปในอุปกรณ์ ชนิดนีจ้ ะทาให้ ผ้ ปู ่ วยรับ flow ไม่ พอได้
นอกจากนัน้ หากปรับ FiO2 สูงๆ ที่ oxygen flow meter เท่ าเดิม total flow จะลดลงเนื่องจาก air
entrainment ratio ลดลง(มีอากาศถูกดูดเข้ ามาน้ อยลง) พิสจู น์สตู รได้ ดงั นี ้

จะเห็นว่าอัตราส่วนกลายเป็ น มีอากาศถูกดูดเข้ ามา 1 ส่วน ต่อออกซิเจน 3 ส่วน
ดังนัน้ ถ้ าเปิ ด oxygen flow meter ที่ 10 LPM จะมี air เข้ ามา 3.33 LPM ทาให้ total flow เหลือแค่ 10.33 LPM ซึง่
ไม่เพียงพอกับการหายใจของผู้ป่วย ถ้ าหากต้ องการให้ ได้ total flow 40 LPM ต้ องเปิ ดออกซิเจนถึง 30 LPM!

High flow nasal cannula(HFNC)

โดยปกตินนั ้ การให้ ออกซิเจนผ่านทาง nasal cannula ไม่สามารถเปิ ด flow ให้ มากพอกับการสูดหายใจ(40-60 LPM)
ได้ เพราะอากาศนันไม่
้ มีความชื ้นมากพอ การอัดอากาศเข้ าไปในปริ มาณมากๆ อากาศที่แห้ งนันจะท
้ าให้ เกิดการระคายเคือง
เยื่อบุจมูกเป็ นอย่างมากจากการสูญเสียความชื ้น
HFNC คืออุปกรณ์ที่ให้ ความชื ้นและความร้ อนกับอากาศ (ความชื ้นสัมพัทธ์ 100% และอุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส)
ทาให้ ออกซิเจนจากอุปกรณ์นี ้สามารถให้ ทางจมูกด้ วย flow ที่สงู ได้ เนื่องจากอากาศจาก HFNC มีความชืน้ (ไอนา้ )100% จึง
ไม่ ระคายเคืองเยื่อบุแม้ มี flow สูง
HFNC เป็ นนวัตกรรมใหม่ที่เริ่มใช้ กนั แพร่หลาย เนื่องจากมีข้อดีดงั นี ้
1. เป็ นอุปกรณ์ non-invasive คนไข้ ให้ ความร่วมมือดีกว่า
2. เป็ นการให้ PEEP แก่คนไข้ จากลมที่เข้ าไปในบริ เวณคอหอย ทาให้ P/F ratio ดีขึ ้น
3. งานวิจยั พบว่า ช่วยลดอัตราการ intubation ในคนไข้ hypoxemia บางกลุม่
HFNC สามารถตัง้ ค่า FiO2 ได้ 21%-100% และ flow ตัง้ แต่ 1-60 LPM

ความคงที่ของออกซิเจนที่ได้ จากอุปกรณ์ ให้ ออกซิเจน (Fixed and variable performance of oxygen delivery
system)
อุปกรณ์ให้ ออกซิเจนบางประเภทอาจไม่สามารถทาให้ ผ้ ปู ่ วยได้ รับความเข้ มข้ นของออกซิเจนในอากาศที่หายใจ
(FiO2)อย่างคงที่ อุปกรณ์เหล่านี ้เรี ยกว่า variable performance Oxygen delivery system (อุปกรณ์ ท่ ใี ห้ ความเข้ มข้ นของ
ออกซิเจนไม่ คงที่)
ในขณะเดียวกันอุปกรณ์ที่สามารถให้ FiO2 ได้ คงที่ โดยไม่ขึ ้นกับการหายใจของผู้ป่วย อุปกรณ์เหล่านีเ้ รียกว่ า fixed
performance oxygen delivery system (อุปกรณ์ ท่ ใี ห้ ความเข้ มข้ นของออกซิเจนคงที่)
Fixed performance oxygen delivery system and its condition
อุปกรณ์ที่ให้ ความเข้ มข้ นของออกซิเจนได้ คงที่ จะเกิดขึ ้นได้ เมื่อ ตัวอุปกรณ์ นัน้ สามารถจ่ ายก๊ าซได้ เพียงพอกับ
การหายใจของคนไข้ ในแต่ ละครัง้ โดยไม่มีการรบกวนจากอากาศภายนอก ทาให้ คา่ FiO2 ที่ผ้ ปู ่ วยได้ รับคงที่
อุปกรณ์ที่เป็ น fixed performance system
1. High flow system ที่ให้ total flow ได้ เพียงพอกับการสูดหายใจของคนไข้
2. Reservoir system with non-rebreathing valve โดยทัว่ ไปหมายถึง oxygen mask with bag with non-rebreathing
mask
3. Environmental oxygen delivery system
Variable performance oxygen delivery system and FiO2 calculation
อุปกรณ์ที่ให้ ความเข้ มข้ นของออกซิเจนไม่คงที่ ผู้ป่วยจะได้ รับ FiO2 ตามการเปลีย่ นแปลงของลักษณะการหายใจ
เนื่องจากระบบไม่ สามารถจ่ ายก๊ าซได้ เพียงพอต่ อการหายใจเข้ าในแต่ ละครัง้ จึงมีการสูดนาอากาศภายนอกเข้ ามา
ผสมด้ วย (air dilution) ซึง่ ในผู้ป่วยที่หายใจตื ้นหรื อหายใจลึก การหายใจแต่ละครัง้ ก็จะทาให้ ปริ มาณอากาศทีถ่ กู ดึงเข้ ามา
ผสมในแต่ละลมหายใจไม่เท่ากัน ทาให้ FiO2 ไม่คงที่
อุปกรณ์ที่เป็ น variable performance system ได้ แก่
1. Low flow system
2. Reservoir system ยกเว้ น non-rebreathing mask
3. High flow system ที่จ่ายลมไม่ เพียงพอกับการหายใจของคนไข้

ตัวอย่างการคานวณค่าความเข้ มข้ นของออกซิเจนที่ผ้ ปู ่ วยจะได้ รับ ในอุปกรณ์ชนิด variable performance
1. Simple mask FGF 6 LPM
o กาหนดให้ ผ้ ป
ู ่ วยหายใจสมา่ เสมอด้ วย tidal volume = 500 mL, RR = 20/min, Tin = 1 sec, Tex = 2 sec
o Simple mask มี reservoir 50 mL
o FGF ที่ผ้ ป
ู ่ วยได้ รับคือ 6LPM/1 sec = 100 mL
o ดังนันผู
้ ้ ป่วยจะสูดออกซิเจน(FiO2 1.0)จาก FGF 100 mL + reservoir 50 mL = 150 mL
o และสูดอากาศภายนอกอีก 500-150 mL = 350 mL (มี FiO2 0.2)

2. High flow system: Oxygen mask with nebulizer FiO2 0.4, 8 LPM
o กาหนดให้ ผ้ ป
ู ่ วยหายใจสมา่ เสมอด้ วย tidal volume = 800 mL, RR = 20/min, Tin = 1 sec, Tex = 2 sec
o ดังนันผู
้ ้ ป่วยจะสูดหายใจด้ วย flow 800mL/1sec = 48 LPM
o Total flow ที่ FiO2 0.4 oxygen flow 8 LPM = 32 LPM
o ดังนัน้ FGF ที่ผ้ ป
ู ่ วยได้ รับจึงไม่เพียงพอ จึงมีการสูดอากาศภายนอกเข้ ามา
o ผู้ป่วยได้ รับ FGF ที่มี FiO2 0.4 = 533 mL
o Reservoir มี FiO2 0.4 อีก 50 mL
o Air dilution = 217 mL ที่มี FiO2 = 0.2

ดังนัน้ ใน High flow system ที่เราเปิ ด oxygen flow ไม่ เพียงพอ FiO2 ที่ผ้ ปู ่ วยได้ รับจริงๆ จะไม่ เข้ ากับ
ที่ตงั ้ ไว้ ซึง่ กรณีนี ้มักพบได้ ในกลุม่ ผู้ป่วยที่ 1. ตัวใหญ่ tidal volume มาก 2. หอบเหนื่อย สูดหายใจเข้ าแรง
ลึก 3. เปิ ด FiO2 สูงๆ เพราะ total flow จะลดลง
โดยเฉพาะการเขียนคาสัง่ ให้ ออกซิเจนแบบ routine จะเจอกรณีเช่นนี ้ได้ มาก การเลือกอุปกรณ์และปริ มาณของ
ออกซิเจนที่จะให้ กบั ผู้ป่วย จึงต้ องคานึงถึงสภาพร่างกายของผู้ป่วยเสมอ
o

