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โรคปอดอดกั้นเรื้อรนเรอรง
(Chronic obstructive pulmonary disease)
อนก น ทานนท
อา สนสก

ค%&น%&
โ คปอดอดกนเ อ ง (Chronic obstructive pulmonary disease : COPD) เป6นโ ค ะบบทาง
เดนหา ใจทพบบอ แ ะเป6นสาเห>ทส?าคญของกา เจBบปCว ทน?าEFปG วC เขGามา บกา กษาในโ งพ าบา
โ คห อด มอดกนเ อ งเป6นโ คท กษาไมหา ขาด กา ด?าเนนของโ คจะคอ เป6นคอ ไปKGาๆโด
ะ ะแ กของโ คEFGปCว จะไมมอากา Eดปก> EFGปCว จะ FG>ววาเป6นโ คนกB>อเมออากา เป6นมากแ Gว
แ ะอากา จะเป6นมากขMนเ อ ๆ ท?าใหGEFGปCว >Gองทนทกขท มานกบโ คนเป6นเว านานจนกวาจะเส
Kว>ในทสด

ภ&พที่ +, 1 แสดงภาวะห อด มอกเสบเ อ งแ ะถุงปอดโป่งพอง  pl%B2%E8OงปอดโปCงพอง
ทมา : http://nursingcrib.com/case-study/chronic-obstructive-pulmonary-disorder-copd-case-study/
ค%&จำก%&กั้นเรื้อรดคว&ม (Definition)
GOLD Guidelines ไดGใหGคา? จ?ากดความของโ คปอดอดกนเ อ ง (Chronic obstructive pulmonary
disease : COPD) วาเป6นโ คทมกา อดกนทางเดนหา ใจKนดทไมสามา ถุงปอดโป่งพอง  pl%B2%E8Oท?าใหGก บคนมาเป6นปก>ไดG
(not fully reversible airway obstruction) M งกา อดกนทางเดนหา ใจนจะเป6 น มากขM นเ อ ๆโด
คอ เป6นคอ ไป แ ะเกดจากกา ทมกา อกเสบของปอดทเกดจากม พษ ดงนนในปXจจบนกา วนจY
โ คปอดอดกนเ อ ง (COPD) EFปG Cว จMงไมจ?าเป6น>Gองมอากา ไอเ อ ง
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โ คปอดอดกนเ อ ง เป6นก มโ คทแ กไดGเป6น 2 ก มคอโ คห อด มอกเสบเ อ งแ ะ
โ คถุงปอดโป่งพอง  pl%B2%E8Oง มโปCงพอง Mงทงสองโ คนม กษณะทางค นกบางอ างค Gา ค Mงกนห ออาจพบ วมกน
ท?าใหG ากในกา วนจY แ กโ คจMงมกเ ก วมกนวา COPD

ภ&พที่ +, 2 emphysema, bleb, bulae
ทมา : http://themedicalfile.com/kevinSomerville.php
1. โรคหลอดลมอกั้นเรื้อรเสบเรอรง (chronic bronchitis) วนจY จากอากา ทางค นก ไดGแก กา ไอ
เ อ งมเสมหะแทบทกวน เป6นๆ หา ๆ >ด>อกนอ างนGอ ป_ ะ 3 เดอนเป6นเว า>ด>อกนไมนGอ กวา
2 ป_ โด ไมมโ คอนๆ ทอาจท?าใหGมอากา แบบน เKน วณโ คปอด ห อด มโปCงพอง a_ในปอด มะเ งB ปอด
เป6น>Gน

ภ&พที่ +, 3 chronic bronchitis
ทมา : http://copd.about.com/od/complicationsofcopd/ig/Complications-Image-Gallery/17099.htm
2. โรคถุงลมโป่งลมโป;งพอง (emphysema) โ คทมกา ท?า า ของถุงปอดโป่งพอง  pl%B2%E8Oง มปอด ท?าใหGถุงปอดโป่งพอง  pl%B2%E8Oง มบ เวณท
อ Fป า >อของห อด มaอ สวนป า (terminal bronchiole) พองโ>กวาปก>แ ะมกา ท?า า ของ
Eนงถุงปอดโป่งพอง  pl%B2%E8Oง มดGว งท?
M าใหGความ ดห นของเนอปอด (elastic recoil) ด ง ท?าใหGเนอทในกา แ กเป นกfา
ในปอด ด งเกดกา คงของคา บอนไดออกไ ดแ ะออก เจนในเ อด ด>?า ง
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ภ&พที่ +, 4 กษณะ emphysema
ทมา : www.symptomlog.comEmphysemaWhat+is+Emphysema.htm
โ คห อด มอกเสบเ อ งแ ะโ คถุงปอดโป่งพอง  pl%B2%E8Oง มโปCงพองทมกา วนจY แ กกนไดGแนนอนไมจดอ F
ในโ คปอดอดกนเ อ ง ห อโ คปอดจากสาเห>อนทท?าใหGห อด ม>บ เKนโ คห อด มโปCงพอง
โ ค สทคไฟโบ ส (Cystic fibrosis)
ส&เหตุการกั้นเรื้อร&รเกั้นเรื้อร>ดโรค
1. กั้นเรื้อร&รส?บบหร+,
กา สFบบห เป6นสาเห>ส?าคญทสดทท?าใหGเกดภาวะห อด มอดกนเ อ ง งสFบบห มากกBจะ
มโอกาสทจะเกดโ คปอดอดกนเ อ งไดGมากขMน เนองจากควนบห มสา กอใหGเกดกา ะคา เคอง>อ
ห อด ม ถุงปอดโป่งพอง  pl%B2%E8Oง มในปอด แ ะห อดเ อด ไดGแก ไนโ> เจนไดออกไ ด ไฟ> แ ะอะโค น งออกฤทlm
M
>อห อด ม 2 ป ะกา คอ
ก.ท?าใหGขนกวดของเ อบห อด มเส หนGาท
ข.ท?าใหGเ ขบมFก ห งน?ามFกมากขMน
ดGว เห>นเมอสงแป กป อมเขGาสFห อด มจะคงคGางอ ในห
F
อด มไดGงา เกดกา อกเสบของ
ห อด มไดGงา ขMน เมอกา อกเสบของห อด มเกดขMน ?าๆ Eนงห อด มจะหนาขMน ขนาดทอของ
ห อด มจะแคบ ง มกา ข า ขนาดแ ะเพมจ?านวนของ>อมเมอก>าง ๆ เกดกา อด>นของห อด ม
เ กB แ ะใหญ มกา คงของเสมหะกอใหGเกดกา >ดเKอของทางเดนหา ใจ ในสวนของถุงปอดโป่งพอง  pl%B2%E8Oง ม บห จะท?า า
เ แมคโค ฟาจในถุงปอดโป่งพอง  pl%B2%E8Oง ม ท?า า Eนงกน ะหวางถุงปอดโป่งพอง  pl%B2%E8Oง ม ท?าใหGถุงปอดโป่งพอง  pl%B2%E8Oง มปอดพอง EFGทสFบบห มานาน
อากา จะ นแ ง>ามจ?านวนบห ทสFบมากขMน เนองจากสา แ ะควนบห ทท?าใหGเกดกา ะคา เคอง
>อห อด มแ ะถุงปอดโป่งพอง  pl%B2%E8Oง ม (ป าณ ทFGไพเ าะ, 2543: 103)
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แผนภ?มที่ > +, 1 แสดงก ไกกา เกดปอดอดกนเ อ งจากกา สFบบห
ทมา : http://www.vajira.ac.th/kt/modules.php?name=News&file=article&sid=144
2. มลภ&วะที่ &งอ&กั้นเรื้อร&ศ (Air pollution)
ในเมองทมม ภาวะทางอากาศ จะพบอบ>กา ณของ COPD เพมขMน แ>E ก ะทบของม ภาวะ
ทางอากาศเมอเท บกบกา สFบบห แ GวจะมE ก ะทบนGอ กวากา สFบบห มาก ม ภาวะทางอากาศท
เกดภา ในบGาน (Indoor air pollution) ไดGแก ควนไฟทเกดจากกา หงหาอาหา ก น าYดดดทvา ง
ก นสทาบGาน จะเป6น>วกา หนMงทท?าใหGเกดโ คปอดอดกนเ อ งไดG
3. กั้นเรื้อร&รข&ดส&ร alpha-1 antitrypsin (Alpha-1 antitrypsin deficiency)
สา Alpha-1 antitrypsin เป6นโป >นทส าG งท>บมหนGาทในกา บ งกา ท?างานของ neutrophil elastase
ในEFGปC ว ทขาด alpha-1antitrypsin จะเกดถุงปอดโป่งพอง  pl%B2%E8Oง มปอดโปCงพอง>งแ>อา นGอ ไดG ดงนนถุงปอดโป่งพอง  pl%B2%E8OGาพบEFGปC ว
ถุงปอดโป่งพอง  pl%B2%E8Oง มโปCงพองทมอา นGอ จะ>GองนMกถุงปอดโป่งพอง  pl%B2%E8OMงภาวะ alpha-1 antitrypsin เสมอ
4. ภ&วะหลอดลมไวตุการHอส>,งกั้นเรื้อรระตุการIนผ>ดปกั้นเรื้อรตุการ> (airway hyperresponsiveness)
ภาวะห อด มไว>อสงก ะ>GนEดปก> พบวาในคนทสFบบห ทมภาวะห อด มไว>อสง
ก ะ>G น Eดปก>จะมกา ด งของคา FEV1 มากกวาคนทสF บ บห ทไมมภาวะห อด มไว>อ
สงก ะ>GนEดปก>
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5. กั้นเรื้อร&รตุการ>ดเชื้อ浴p8อ
EFปG วC ทเป6นห อด มอกเสบเ อ งมกมป ะว>กา >ดเKอทางเดนหา ใจสวนบนบอ ๆ กา อกเสบ
ท?าใหGมกา ท?า า เ อบEว เกดเป6นแE เป6นแ ะKนใ>Gเ อบEวหนาขMน ท?าใหGห อด ม>บแคบถุงปอดโป่งพอง  pl%B2%E8Oาว
6. อ&ยุ (
เมออา มากขMนความ ดห นของเนอปอดนGอ งใ เ อเหน วแ ะคอ าเจน (Elastic &
Collagen Fiber) ทKว ท?าใหGห อด มaอ ไมแฟบขณะหา ใจออกท?าหนGาทนGอ ง
พยุ (&ธิกำ>กั้นเรื้อร%&เน>ด (pathogenesis)
เมอEFปG วC สFดสา ะคา เคอง เKน ควนบห เขGาไปในห อด ม สา ะคา เคองเห านจะกอใหGเกด
กา อกเสบขM นในห อด ม เนอปอด แ ะเสG น เ อด โด พบวามเ
neutrophils, macrophages,
T-lymphocytes (CD8+) เพมขMน งจะแ>ก>างจากกา
M
อกเสบทเกดในห อด มของEFปG วC โ คหดทจะ พบวา
มเ eosinophils, CD4 + , mast cells, T-lymphocytes กา อกเสบนจะท?าใหGมกา ห งเอนไ น เKน
protease ออกมา ท?าใหGมกา ท?า า เนอเ อปอดแ ะมกา อมแ มเกดขMนทงในห อด ม เนอปอด
แ ะเสGนเ อด Mงท?าใหGเกดพ าlสภาพ

แผนภ?มที่ > +, 2 พ าlก?าเนดของโ คปอดอดกนเ อ ง (pathogenesis of COPD)
ทมา : http://eac2.dbregistry.com/site_data/dbregistry_eac/1/COPDtreatment.pdf
พยุ (&ธิกำ>สภ&พ (pathology)
พ าlสภาพของโ คปอดอดกนเ อ งจะพบวามกา เป นแป ง>งแ>ห อด มขนาดใหญ
ห อด มขนาดเ กB แ ะทเนอปอด ห อด มขนาดใหญ (นบ>งแ> trachea งไปถุงปอดโป่งพอง  pl%B2%E8OงM ห อด มขนาดโ>กวา
2 ม เม> ) จะพบวา>อมขบเมอก (submucosal gland) จะมขนาดโ>ขMน โด จะพบอ> าสวน ะหวาง
glandular layer >อความหนาของEนงห อด ม ( Mงเ กวา Reid index) จะมคามากกวาคนปก>
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นอกจากน งพบวา goblet cell จะมจ?านวนมากขMน Mงกา เพมขMนของ>อมขบเมอกแ ะ goblet cell
นเองท?าใหGมกา ส GางเสมหะเพมขMน Mงเป6น กษณะทส?าคญของภาวะห อด มอกเสบเ อ ง(chronic
bronchitis) ห อด มขนาดเ Bก (ห อด มขนาดเ Bกกวา 2 ม เม> ) จะพบวามกา อกเสบโด พบเ
อกเสบ (inflammatory cells) โด เYพาะ mononuclear cells มาKมนมกน มเสมหะอด>นห อด ม (mucus plug)
แ ะก GามเนอEนงห อด มโ>ขMนทบ เวณเนอปอดสวนท>อจาก terminal bronchiole (TB) Mงเป6น
สวนทเ มมกา แ กเป นอากาศทเ กวา respiratory bronchiole (RB) โด terminal bronchiole จะ
แบงออกเป6นห า ๆสวน respiratory bronchiole (RB) จะแบง>อเป6นalveolar ducts (AD) แ ะ alveolar sac(AS)
>าม ?าดบ Mงสวนป ะกอบทงหมดทเกดจากหนMง terminal bronchiole จะเ กวา Acinus ในEFGปCว
โ คปอดอดกนเ อ งจะพบกา โปCงพองของ respiratory bronchiole แ ะมกา ท?า า ของ alveolar wall
Mงเป6น กษณะของ emphysema ถุงปอดโป่งพอง  pl%B2%E8Oง มปอดโปCงพองอาจจะแบงไดGเป6น 2 แบบดGว กนคอ
1. Centriacinar emphysema จะพบวามกา โปCงพองของ respiratory bronchioleแ Gวก ะจา
ไป อบๆ

ภ&พที่ +, 5 ในสวนของ centriacinar emphysema แสดงใหGเหBนกา ข า ใหญขMนของKองทางเดนหา ใจ
ในห อด มขนาดเ Bก แ ะ Fกศ KใหGเหBน. Respiratory epithelium ทเห ออ F
ทมา : http://pathhsw5m54.ucsf.edu/overview/emphysema.html li are normal.
2. Panacinar emphysema มอากา โปCงพองของทง respiratory bronchiole, alveolar duct แ ะ
alveolar sac MงมกจะพบไดGในคนไขGทเป6น Alpha-1 antitrypsin deficiencyในEFGปCว COPD จะพบ
กษณะเห านปะปนกนมากนGอ แ>ก>างกนไป ท?าใหGอากา ทางค นกแ>ก>างกนไปดGว
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ภ&พที่ +, 6 แสดงกา โปCงพองในสวน panacinar Mงป ะกอบดGว respiratory bronchiole, alveolar duct
แ ะ alveolar sac
ทมา : http://www.meddean.luc.edu/Lumen/MEDICINE/PULMONAR/images/path2/5ldl.jpg
เมอโ คด?าเนนไปมากขMน สม ถุงปอดโป่งพอง  pl%B2%E8Oภาพปอดจะ ด งไปเ อ ๆจนก ะทงถุงปอดโป่งพอง  pl%B2%E8OMงขน ventilatory
requirement มากกวาventilatory capacity งท?
M าใหGมภาวะออก เจนในเ อด>?าแ ะคา บอนไดออกไ ดสFงกวาปก>
กา มภาวะออก เจนในเ อด>?าเป6น ะ ะเว านานๆ จะมE ท?าใหG
1. pulmonary vascular หด>วท?าใหGเกด pulmonary hypertension Mงจะท?าใหGก Gามเนอหวใจ
กขวาโ>แ ะหวใจ กขวา Gมเห ว (corpulmonale) ในทสด
2. มกา ก ะ>GนใหGไ>ส Gาง erythropoietin เพมขMน ท?าใหGมกา ส GางเมBดเ อดแดงเพมขMนเกด
ภาวะ เมBดเ อดแดงสFงกวาปก> (polycythemia) >ามมาไดG Mงกา มป มาณเมBดเ อดแดงสFงกวาปก>
จะสงเส มใหGเ อดมความหนดมาก งขMนท?าใหGเกด pulmonary hypertension มากขMน ดงนนกา เกดภาวะ
หวใจ กขวา Gมเห ว (corpulmonale) แ ะ ภาวะเมBดเ อดแดงสFงกวาปก> ถุงปอดโป่งพอง  pl%B2%E8Oอวาเป6นภาวะแท ก Gอน
ของโ คปอดอดกนเ อ ง Mงจะพบใน ะ ะทGา ๆของโ ค
กั้นเรื้อร&รด%&เน>นโรค (Natural History)
โ คปอดอดกนเ อ ง เกดขMนอ างKGาๆ ห งจากสFบบห ห อสา ะคา เคองอนๆเป6นเว า
นานห า ป_โด EFGปCว จะไมมอากา Mงเ กวา ะ ะป อดอากา EFGปCว บาง า อาจมอากา ไอเ อ ง
เกดขMนท ะเ Bกท ะนGอ ใน ะ ะนกา > วจสม ถุงปอดโป่งพอง  pl%B2%E8Oภาพปอดจะพบอ Fในเกณ„ปก> ใน า ทเกด
โ คปอดอดกนเ อ งแ Gวสม ถุงปอดโป่งพอง  pl%B2%E8Oภาพปอดจะ ด งมากกวาคนปก> กา >ด>ามคา FEV1 ในEFGปCว
โ คปอดอดกนเ อ งพบวาคา FEV1 จะ ด งป ะมาณ100 ม > / ป_ Mงเมออา ป ะมาณ 45-50 ป_
FEV1 จะ ด งเห อป ะมาณ 50% ของคาปก> EFGปCว จะเ มมอากา มากขM นโด มอากา ไอถุงปอดโป่งพอง  pl%B2%E8OขMน
เสมหะมากขMน แ ะเหนอ งา เว าท?างาน งจะท?
M าใหGEปFG วC มาพบแพท เมอ FEV1 ด งเห อป ะมาณ
30 %ของคาปก> อากา ดงก าวจะเป6นมากขMน เหนอ หอบมากขMน เป6น ะ ะทเ กวาโ คก?าเ บ
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(exacerbation of COPD) ะ ะนEFGปCว จะเหนอ มากจนไมสามา ถุงปอดโป่งพอง  pl%B2%E8O กเดนไปไหนมาไหนไดGสะดวก
แ ะอาจจะ>GองเขGา บกา กษาในโ งพ าบา เป6น ะ ะ แ ะอากา อาจ นแ งจน>GองใKGเค องKว
หา ใจเป6นค งค าว ทGา ทสดEFGปวC จะเส Kว>ดGว ภาวกา ณหา ใจ Gมเห ว

ภ&พที่ +, 7 แสดงสม ถุงปอดโป่งพอง  pl%B2%E8Oภาพปอดจากกา สFบบห แ ะกา ห ดสFบบห ในแ> ะKวงอา
ทมา : http://gotoknow.org/file/wullopporn
กั้นเรื้อร&รประเม>นคว&มรนแรงของโรค
ความ นแ งของโ คปอดอดกนเ อ งจะใKGคา FEV1 เมอเท บกบคามา> ฐานเป6น>วแบง
ความ นแ งของโ ค เนองจากกา ด งของ FEV1 จะสมพนlกบอ> า>า ดงนนแนวทางกา กษา
(guidelines) >างๆจMงจ?าแนกความ นแ งของโ คโด กา ใKGคา FEV1 เป6นห ก
GOLD guidelines (Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease) ไดG แ บงความ
นแ งของโ คเป6น 5 ะดบ ความ นแ งของ COPD ดFจากคา FEV1 ะดบความ นแ ง FEV 1%
predicted Mงแสดงใน>า างท 2
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ตุการ&ร&งที่ +, 1 ความ นแ งของ COPD ดFจากคา FEV1
ะดบ 0
ะดบ 1
ะดบ 2
ะดบ 3
ะดบ 4

ระดบคว&มรนแรง
ะดบเส ง (at risk)
นแ งนGอ (mild)
นแ งปานก าง (moderate)
นแ งมาก(severe)
นแ งมากทสด (very severy)

FEV1 % predicted
สม ถุงปอดโป่งพอง  pl%B2%E8Oภาพปอดปก>
>80 %
50-80%
30-49%
<30 %

นอกจาก FEV1 แ GวปXจจ อนทบอกความ นแ งของโ คไดGแก
- BMI (Body mass index) Mงวดโด ใKGน?าหนก หา ดGว สวนสFง กก?า งสอง EFGปCว โ คปอด
อดกนเ อ งทม BMI < 21 kg / m2 จะมอ> ากา เส Kว>ทสFงขMน
- อากา เหนอ หอบ EFปG Cว ทเหนอ หอบมากมกมอ> ากา เส Kว>สFงขMน ปXจจบนกา แบงความ
นแ งของโ คจะใKGดKนห า ๆ>ว วมกนเพอกา พ าก ณโ คทดกวากา ใKGเพ งอ างเด ว เKน
BODE index
B = BMI
O = Obstruction
D = Dyspnea score
E = Exercise capacity วดโด กา เดน 6 นาท ( six minutes walk)
ตุการ&ร&งที่ +, 2 แสดงกา แบง ะดบความ นแ งของโ ค>าม BODE index
Variable
FEV1 (% predicted)
Distance walked in 6 min (meters)
MMRC dyspnea scale*
Body-mass index (BMI)

Points on BODE Index
0
1
2
3
≥65 50-64 36-49 ≤35
>350 250-349 150-249 ≤149
0-1
2
3
4
>21 ≤21

*MMRC dyspnea scale range from 0 (none) to 4 (4 dyspnea when dressing or undressing).
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ตุการ&ร&งที่ +, 3 แสดง ะดบความ นแ งของโ ค >าม BODE index เป บเท บกบ ะ ะเว ากา เส Kว>
BODE Index Score
0-2

One year mortality
2%

Two year mortality
6%

>four years mortality
19%

3-4

2%

8%

32%

4-6

2%

14%

40%

7-10

5%

31%

80%

Note: these variables do not appear to help predict prognosis within six months of death.
ทมา : >า างท 6 แ ะ 7: http://www.mcw.edu/fastFact/ff_141.htm

กั้นเรื้อร&รว>นจำก> ฉัยและการยุ (และกั้นเรื้อร&รประเม>น
ในกา ดFแ กษาEFปG Cว โ คปอดอดกนเ อ ง มห กกา ดงนคอ
1. กา วนจY ใหGไดGวาเป6นโ คปอดอดกนเ อ งจ งห อไม
2. กา ป ะเมนความ นแ งของโ ค
3. กา >ด>ามกา กษา
กา วนจY โ คปอดอดกนเ อ ง>Gองอาศ กา กป ะว> > วจ างกา แ ะกา > วจทางหGอง
ปŠบ>กา
กั้นเรื้อร&รซักปกั้นเรื้อรประวตุการ>
- กา สFบบห EFGปCว โ คปอดอดกนเ อ งมกจะมป ะว>สFบบห มานานมากกวา 20 ป_ขMนไป
กอนทจะมอากา ดงนนกา กป ะว>กา สFบบห จMงเป6นสงจ?าเป6น โด ถุงปอดโป่งพอง  pl%B2%E8Oามถุงปอดโป่งพอง  pl%B2%E8OงM ป มาณบห ทEFปG วC สFบ ใน
แ> ะวน ะ ะเว าทสFบบห แ ะป มาณกา สFบบห Mงจะ า งานเป6น pack-years กา ค?านวณ
pack-years กBค?านวณจากสF>
pack-years = (จ?านวนบห ทสFบ / วน) x จ?านวนป_ทสFบ
20
- อากา ส?าคญ ทจะน?าEFGปCว โ คปอดอดกนเ อ งมาพบแพท คอ อากา ไอเ อ งแ ะเหนอ
งา โด มกจะไอมเสมหะมาเป6นเว านานกวาจะมาพบแพท กา ไอสวนใหญมกจะไอมากห ง
>นนอน>อนเKGามเสมหะสขาว EFGปCว จะมาพบแพท เมอมกา >ดเKอ M งท?าใหGเสมหะเป นเป6น
สเห องแ ะมจ?านวนมากขMน บางค งจะมอากา หา ใจ ?าบากแ ะหา ใจมเส งวด วมดGว
ความ นแ งของกา เหนอ งา คว กถุงปอดโป่งพอง  pl%B2%E8Oามโด ใKGค?าถุงปอดโป่งพอง  pl%B2%E8Oา มทเก วกบกจก มทท?า ใหGเกด
อากา เหนอ ของสมาคมแพท อเม กน (ATS shortness of breath scale) ไดGแก MMRC Dyspnea
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Scale ( Modified Medical Research Council Dyspnea Scale ) Mงแบง ะดบความ นแ งเป6น 5 ะดบ
ดงน
ะดบ 0
คอปก>ไมมเหนอ งา
ะดบ 1
คอมอากา เหนอ งา เมอเดนเ Bว ๆห อ ขMนทางKน
ะดบ 2
คอเดนในพน าบไมทนเพอนเพ าะเหนอ ห อ>Gองห ดเดนเป6นพกๆ
ะดบ 3
คอเดนไดGนGอ กวา 100 ห า ห อขMนบนได 1 Kน เหนอ
ะดบ 4
คอเหนอ งา เว าท?ากจว> ป ะจ?าวน เKน ใสเสอEGา อาบน?า แ>ง>ว
จนไมสามา ถุงปอดโป่งพอง  pl%B2%E8OออกนอกบGานไดG
กั้นเรื้อร&รตุการรวจำกรH&งกั้นเรื้อร&ยุ (
ใน ะ ะเ มแ กของโ ค COPD กา > วจ างกา อาจไมพบความEดปก>เ กBไดG>อเมอ
อากา มากขMนจMงจะ> วจพบ กษณะของกา อดกนทางเดนหา ใจ คอ มเส ง Wheeze ในEFGปCว ทม
ถุงปอดโป่งพอง  pl%B2%E8Oง มปอดโปCงพองมาก จะ> วจพบวา Fป างท วงอกเป6น Fปท งก มค Gา ถุงปอดโป่งพอง  pl%B2%E8Oงเบ (Barrel shape)
กา > วจพบกา ใKG accessory muscle ในกา หา ใจแ ะกา ท? า ปากหอ (pursed-lips breathing)
บงบอกวามกา อดกนทางเดนหา ใจขน นแ ง EFGปCว อาจมาดGว อากา ของหวใจ กขวา Gมเห วไดG
Mงจะ> วจพบ central cyanosis,ขาบวม, >บโ>, เสGนเ อดด?าทคอโปCง สวนนวปŒม(clubbing of finger)
พบไดGนGอ ในEFGปวC COPD (มกพบมสาเห>อน วมดGว เKน มะเ Bงปอด, ห อด มพอง)
กั้นเรื้อร&รตุการรวจำกที่ &งหIองปฏิบัติการnP慪䩟P>บตุการ>กั้นเรื้อร&ร
1. กั้นเรื้อร&รถุงลมโป่&H ยุ (ภ&พรงส+ที่ รวงอกั้นเรื้อร (CXR) จะKว บอกวามโ คอนๆ วมดGว ห อไม เKน มะเ งB ปอด
วณโ คปอด เป6น>Gน EFGปCว ทเป6นถุงปอดโป่งพอง  pl%B2%E8Oง มปอดโปCงพองเ BกนGอ กา ท?า CXR มกจะปก> เมอมถุงปอดโป่งพอง  pl%B2%E8Oง มปอด
โปCงพองมากขMน CXR จะพบวาก ะบง ม>?า งแ ะความโคGงของก ะบง มจะ ด ง ในทา lateral CXR
จะพบ retrosternal airspace เพมขMน สวนในEFปG วC ห อด มอกเสบเ อ งจะพบวา lung marking เพมขMนไดG
2. Computed tomography (CT) โด เYพาะอ าง ง high resolution CT สามา ถุงปอดโป่งพอง  pl%B2%E8O ใ หG ก า
วนจY โ คถุงปอดโป่งพอง  pl%B2%E8Oง มปอดโปCงพองไดGดกวากา ถุงปอดโป่งพอง  pl%B2%E8Oา ภาพ งสท วงอก แ>เนองจากวาคา> วจแพงมากแ ะ
โด ทวไปกBไมKว ในกา ดFแ กษาจMงไมแนะน?าใหG> วจในคนไขGทวไป
3. กั้นเรื้อร&รตุการรวจำกสมรรถุงลมโป่ภ&พปอด (Lung function measurement)
3.1 กา > วจสไปโ เม> (Spirometry) เป6นสงทจ?าเป6นทสด ท?าไดGงา
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ภ&พที่ +, 8 และ 9 แสดงE กา > วจสไปโ เม> ในคนปก> แ ะคนทเป6นโ คปอดอดกนเ อ ง จะเหBน
วาในคนปก> คา FEV1 / FVC = 3.5/4 = 87.5% สวนคนไขGปอดอดกนเ อ งจะเหBนวาคา FEV 1 ด งมาก
จาก 3.5 Lเห อเพ ง 0.8 L, FVC ด งจาก 4.0 Lเห อเพ ง 1.5 L คาแ ะ FEV1 / FVC = 0.8/1.5 = 53.3 %
ทมา : จาก Barnes PJ. Managing chronic obstructive pulmonary disease London: SciencePress Limited;
2000 หนGา 26-27)
3.2 กา วด ะดบกfา ในห อดเ อดแดง (Arterial blood gas tensions) ในคนไขGทม
ความ นแ งนGอ ห อ นแ งปานก าง (FEV1 > 50 %) ไมจ?าเป6น>Gอง> วจ เพ าะE มกจะปก>ห อมเพ ง
hypoxemia เ กB นGอ เทานน ใน า ทโ ค นแ งขMน (FEV1 < 50 %ของคามา> ฐานห อนGอ กวา 1 Liter
จะ>Gอง> วจ ะดบกfา ในห อดเ อดแดง เนองจากอาจพบ moderate hypoxemia แ ะ hypercapnia ไดG
Mงเป6นขGอบงKท>GองใหG long term oxygen therapy
3.3 กา ทดสอบ ะหวางกา ออกก?า งกา (Exercise testing) ไมจ?าเป6น>Gองท?าทก า
โด จะท?าในก ณทไมสามา ถุงปอดโป่งพอง  pl%B2%E8Oแ กสาเห>ของกา หอบเหนอ ของEFGปCว ไดGวาเกดจากโ คหวใจห อ
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โ คปอดอดกนเ อ ง กา ทดสอบ ะหวางกา ออกก?า งกา จะKว วนจY แ กโ คไดG ใKGป ะเมน
ความ>Gองกา ออก เจนของEFGปCว แ ะป ะเมนความสามา ถุงปอดโป่งพอง  pl%B2%E8Oในกา ออกก?า งกา โด เYพาะอ าง ง
ในกา >ด>ามE ของกา >อบสนอง>อกา a•กออกก?า งกา (exercise training)
3.4 กา > วจวด ะดบของAlpha1-Antitrypsin (Alpha1- Antitrypsin Assay) ในEFปG Cว
ทสงส วา มภาวะกา พ องของ Alpha 1-Antitrypsin เKน มป ะว>คนในค อบค วเป6น โ คปอด
อดกนเ อ ง ห อคนทเป6นโ คโ คปอดอดกนเ อ ง>งแ>อา นGอ ๆ จะ> วจหา ะดบของAlpha1-Antitrypsin
โด กา สง serum protein electrophoresis ถุงปอดโป่งพอง  pl%B2%E8OาG เป6นเป6นโ คนจ งจะพบวา Alpha1 peak จะ>?าห อไมมเ
กั้นเรื้อร&รรกั้นเรื้อรษ&
แนวทางกา กษาโ คปอดอดกนเ อ งในปXจจบนใKG GOLD Guidelines MงมเปŒาหมา ดงน
1. ปŒองกนกา ด?าเนน>อไปของโ ค
2. บ เทาอากา
3. เพมความสามา ถุงปอดโป่งพอง  pl%B2%E8Oในกา ออกก?า งกา
4. เพมคณภาพKว>
5. ปŒองกนแ ะ กษากา ก?าเ บของโ ค
6. ปŒองกนแ ะ กษาโ คแท ก Gอนทจะเกด
7. ดอ> า>า จากโ ค
8. ดอากา ขGางเค งจากกา กษาใหGนGอ ทสด
กั้นเรื้อร&รปkองกั้นเรื้อรนกั้นเรื้อร&รด%&เน>นตุการHอไปของโรค
โด กา ดอ> ากา เสอมของ FEV1 พบวากา ห ดสFบบห จะสามา ถุงปอดโป่งพอง  pl%B2%E8OKะ อกา เสอมของ
FEV 1 แ>กา ใหG าข า ห อด มก ม anticholinergics inhaled corticosteroids N-acetylcysteine
พบวาไมสามา ถุงปอดโป่งพอง  pl%B2%E8OKะ อกา เสอมของ FEV1 ดงนนสงทจะ>Gองท?ากอนอนในกา กษาEFGปCว กBคอ>Gอง
พ า ามเ กบห ใหGไดGกอน
กั้นเรื้อร&รบรรเที่ &อ&กั้นเรื้อร&รเหน,อยุ (หอบ และกั้นเรื้อร&รปkองกั้นเรื้อรนรกั้นเรื้อรษ&อ&กั้นเรื้อร&รกั้นเรื้อร%&เร>บ โดยุ (
1. กา กษาโด กา ใKG า (Pharmacological Treatment)
1.1 าข า ห อด ม
1.2 Corticosteroids
1.3 า ะ า เสมหะ
2. กา กษาทไมใK า (Non-pharmacological treatment) โด มเปŒาหมา เพอเพมคณภาพKว>
ทดใหGแกEFGปCว
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2.1 กา กษาดGว วlใหGออก เจน ะ ะ าว (long term oxygen therapy)
ใKGในก ณ FEV 1 ด งมากๆ EFGปCว มปXญหาในกา แ กเป นกfา มภาวะออก เจนในเ อด>?าแ ะ
คา บอนไดออกไ ดสFงขMน ภาวะออก เจนในเ อด>?าสามา ถุงปอดโป่งพอง  pl%B2%E8OแกGไขไดGโด กา ใหGออก เจนแกEFGปCว
กา พจา ณาใหGออก เจน จะใหGใน า ทEFปG วC มคา PaO2 < 55 mmHg ขณะพก ห อ PaO2 < 60
mmHg วมกบมภาวะ corpulmonale ห อ polycythemia โด ใหGออก เจนขนาด 1-3 Liter เพอทจะใหG
PaO2 > 60 mmHg ห อ SaO2 > 90 % เป6นเว ามากกวา 15 Kวโมง>อวน
จากกา ศMกษาของอ แพท ในสห ฐอเม กาแ ะองกฤษ แ ะกา ศMกษาวจ ของ Medical
Research Council (MRC)ในEFGปCว COPD สนบสนนวากา ใหGออก เจนแบบ ะ ะ าว (15 Kวโมง)
แกEFGปCว สามา ถุงปอดโป่งพอง  pl%B2%E8O ดความ นแ งของภาวะ secondary polycythemia แ ะ ดความดนเY ของห อด
เ อดแดง pulmonary อนเป6นกา Kว Kะ อกา เกดภาวะ pulmonary hypertension ไดG สามา ถุงปอดโป่งพอง  pl%B2%E8OKว ใหG
EFปG Cว มอา นนานขMนแ ะ ดอ> า>า ของEFGปCว งไดG
2.2 กา Kว หา ใจโด ใKGเค องKว หา ใจKนดทไม>GองใสทอKว หา ใจ (non-invasive
mechanical ventilator ) มกใKGในก ณ exacerbation ทEFปG วC ง สFG กM >วด มภาวะ ventilation failure ไม นแ ง
กั้นเรื้อร&รคดเลอกั้นเรื้อรผ?Iป;วยุ (ที่ +,เหม&ะสมส%&หรบกั้นเรื้อร&รรกั้นเรื้อรษ&ดIวยุ (ว>ธิกำ+ใหIออกั้นเรื้อรซักป>เจำกนแบบระยุ (ะยุ (&ว
เนองจากออก เจนนนม าคาแพง Mงไมสามา ถุงปอดโป่งพอง  pl%B2%E8OใKGวlกา กษานกบEFGปCว ทกๆ า เสมอไป
ดงนนจMง>Gองมกา พจา ณา กา ใหGออก เจน ะ ะ าวแกEFGปCว โด มเกณ„ดงน
1. EFGปCว COPD ทมคา PaO2 < 55 มม. ห อ oxygen saturation< 88% ขณะหา ใจอากาศปก>
ในภาวะทอากา แสดงทวไปอ Fในภาวะปก> stable
2. EFGปCว COPD ทมคา PaO2 ะหวาง 55-59 มม.ป อท แ ะมภาวะดง>อไปน ขGอใดขGอหนMง
วมดGว
2.1 cor pulmonale
2.2 pulmonary hypertension
2.3 erythrocytosis (Hct>55%)
เพ>ม, คว&มส&ม&รถุงลมโป่ในกั้นเรื้อร&รออกั้นเรื้อรกั้นเรื้อร%&ลงกั้นเรื้อร&ยุ ( โดยุ (
Pulmonary rehabilitation กา ฟ’“นฟFสม ถุงปอดโป่งพอง  pl%B2%E8Oภาพ างกา (rehabilitation) ในEFGปCว โ คปอด
อดกนเ อ งจะKว สงเส มใหGEFGปCว สามา ถุงปอดโป่งพอง  pl%B2%E8OKว เห อ>นเอง ท?ากจว> ป ะจ?าวนไดGแ ะมคณภาพ
Kว>ทดขMน ดงนน EFGปCว COPD ทก า ทไดG บกา กษาทาง าทเหมาะสมแ Gว แ ะอ Fใน ะ ะสงบ
ของโ ค จะไดG บค?าแนะน?าห อกา กษาฟ’“นฟFสม ถุงปอดโป่งพอง  pl%B2%E8Oภาพกา ท?างาน EFGปCว >Gองไมมโ ค วมอนๆท
เป6นอปส ค>อกา ฟ’น“ ฟFสม ถุงปอดโป่งพอง  pl%B2%E8Oภาพ ไดGแก โ คหวใจ เKน หวใจ มG เห ว ห อก าG มเนอหวใจขาดเ อด
โ คห อดเ อดสมอง ห อโ คขGอเสอม เป6น>Gน
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กั้นเรื้อร&รว>นจำก> ฉัยและการยุ (และกั้นเรื้อร&รด?แลรกั้นเรื้อรษ&ผ?Iป;วยุ (ปอดอดกั้นเรื้อรนเรอรงที่ +แ, ผนกั้นเรื้อรผ?Iป;วยุ (นอกั้นเรื้อร ม+หลกั้นเรื้อรเกั้นเรื้อรณnoดงน+
1. กา กป ะว>
ป ะว>กา สFบบห ห อทางเดนหา ใจไดG บกา ะคา เคองมป ะว>กา เป6นโ คทาง
เดนหา ใจมากอน เKน กา >ดเKอ กา แพG ป ะว>กา ไอเ อ ง ป ะว>บคค ในค อบค วเป6น
โ คทางเดนหา ใจ ป ะว>กา เหนอ งา กวาปก> แ ะป ะว>กา ออนเพ
1.1 ป ะว>อากา ของกา หา ใจ Gมเห ว ไดGแก ปวดศ ษะ หวใจเ>Gนแ ง หงดหงด
YนเY ว มอสน กงว ความจ?าเสอม งวง Mม เว นศ ษะ ความ FGสMกสบสน กา Kก แ ะหมดส>
1.2 ป ะว>กา เบออาหา ทGองอดเฟŒอ น?าหนก ด อากา ของหวใจขGางขวาวา เKน
ปวดใ>Gก ะดFกอก บวมบ เวณเทGา
1.3 ป ะว>กา ใKG าเก วกบทางเดนหา ใจ เKน าข า ห อด มทงKนด บป ะทาน
สFดดม แ ะสเป
2. กา > วจ างกา
2.1 Eวกา ค ?า เนองจากโ ห>พ องออก เจนมความอม>วของออก เจน>?า
2.2 กา หา ใจเกน เป6น กษณะกา หา ใจแ ง EFGปCว จะหอปากหา ใจออก นง>วโ G
มาขGางหนGาแ ะวางแขนบนทพก เKน ทGาวแขนกบเกGาอห อโ>fะ แ ะใKGก าG มเนอสเ>อ โนไค โดมาส>อ ด
แ ะท าป”เK ส Kว หา ใจ อาจมEวกา เป6นสKมพF
2.3 กา หา ใจนGอ กวาปก> ม กษณะกา หา ใจแEว EFปG Cว มกมEวกา เข วค ?า
2.4 Fกก ะเดอกเค อนทมากกวาปก> เกดจากขณะหา ใจเขGา ห อด มถุงปอดโป่งพอง  pl%B2%E8OFกดMง ง
มากกวาปก> ป ะกอบกบก ะดFกหนGาอกถุงปอดโป่งพอง  pl%B2%E8OกF กสFงขMน จMงมองเหBน กF กะเดอกเค อนขMน ง>ามกา หา ใจ
2.5 อกถุงปอดโป่งพอง  pl%B2%E8Oงเบ เกดจากม มคงในปอดมากเกนไป
2.6 มกา บ•มของแองเหนอก ะดFกไหป า Gา แ ะKอง ะหวาง โค งขณะหา ใจเขGา
เกดจากความดนในโพ งเ อหGมปอด ด>?ามากขณะหา ใจเขGา แสดงวามกา อดกนของทางเดนกา
หา ใจสวน างอ าง นแ ง
2.7 กษณะค Gา ก มห อดโ ห>ด?า superior & inferior vena cava อดกนเ อ ง คอ
บวมทหนGา คอ อกสวนบนแ ะแขนขาทงสองขGาง Eวกา บ เวณเห านเข วค ?า jugular vein โปCง
เหBนไดGKดเจนขณะหา ใจออก เกดจากความดนในKองท วงอกสFงขMน แ ะท?าใหGเ อดด?าไห ก บเขGา
หวใจหGองขวา ?าบาก
2.8 กา เค อนไหวของท วงอก ด งในโ คห อด มอกเสบเ อ งแ ะมากขMนใน
โ คถุงปอดโป่งพอง  pl%B2%E8Oง มปอดพอง
2.9 ค า? ไดGห อด มสวนคอสวนเหนอก ะดFกหนGาอกทงสอง แ ะห อด มคอก ะ>ก
เนองจากห อด มถุงปอดโป่งพอง  pl%B2%E8OกF ดMง ง>?าแ ะปอดพองมากดนก ะบง>?า ง หวใจถุงปอดโป่งพอง  pl%B2%E8OกF ดMง>าม งไปดGว ท?าใหGเอออ >Gา
(Aorta) เอนไปแนบกบห อด มใหญขGาง Gา เมอเอออ >Gาพอง>วเ>Gน>ามกา บบ>วของหวใจหGอง
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Gา กBจะกดใหGห อด มใหญขGาง Gา >?า งเป6นจงหวะดGว นอกจากน งค ?าไดGกา เค อนไหวของ
ท วงอก>ามกา หา ใจ ดนGอ งดGว
2.10 กา เคาะท วงอก พบKวงกา เค อนไหวของก ะบง มสนกวาปก> เคาะไดG
เส งกGองทวท วงอก บ เวณทMบทหวใจจะแคบแ ะเส งทMบของ>บ>?ากวา>?าแหนงปก>
2.11 กา > วจโด กา ฟXงจะพบเส งหวดหวอ (wheeze) เส งหา ใจเขGาเบา (decrease
breath sound) ทวบ เวณปอด เส งหา ใจออก าวกวาปก>(prolong exhale) เส งก B อ บแก B ป
(crackle) จะไดG น> อดเมอหา ใจเขGาแ ะไดG นเส ง rhonchi เมอหา ใจออกสดเนองจากมเ อเมอก
ในทางเดนหา ใจ
- ไอแหGงๆ ห อมเสมหะเหน ว ห อปนหนองห อเ อด
- ก ะบง มแบน>?า งมKองวางไดGก ะดFก อดอกทางดGานห งเพมขMน
- พFดไดGไม าว>Gองห ดเพอหา ใจ เปCา มa_ปากขณะหา ใจออก
- เส ง มหา ใจเขGาปอดเบา เนองจากป มา> อากาศเขGาปอด ด ง ห อมน?าใ>Gเ อ
หGมปอดห อมกา ท?า า เนอปอด
2.12 เ Bบนวแ ะมอ Clubbing เ Bบมแนวเป6นมมปŒานเสGน>าม าว มอแดงเนองจากม
เ อดมาเ งมากขMนห อ คา บอนไดออกไ ด คงมากขMน ท?าใหGห อดเ อดแดงข า มอสน เนองจาก
ขาดออก เจนแ ะคา บอนไดออกไ ดคง
2.13 ะบบป ะสาท ก ะสบก ะสา งนงง งวง มM หมดส> ปวดศ ษะ (>อนก างคน
ห อเมอ>นนอน) aXน าG นอนไมคอ ห บ เนองจากกา เป นแป งใน ะดบของออก เจน คา บอนไดออกไ ด
แ ะไฮโด เจน สมองไว>อความเป นแป ง>างๆเห าน
2.14 ความดนโ ห> ขณะหา ใจเขGาKพจ เบา ง (pulsus paradox) เนองจากในขณะ
หา ใจเขGา ความดนในปอดจะเพมขMนมE >อป มาณเ อดทไห ก บหวใจ
2.15 เมBดเ อดแดง มเมBดเ อดแดงเพมขMน (Polycythemia) เนองจากกา ป บKดเK
>อภาวกา ณขาดออก เจน
2.16 หวใจ หวใจ กขวา างจะท? า งานหนกแ ะโ>ขM น (Corpulmonale) เนองจาก
ความดนในปอดเพมขMน (pulmonary hypertension) Mงเป6นE จากกา ขาดออก เจน แ ะเ อดมภาวะ
เป6นก ด >บโ>ขMน บวม>ามป า มอป า เทGาม corpulmonale ไดG นเส งหวใจ> งบ เวณ epigastruim
ECG P wave สFงแห ม แ ะแนวแกนก างเค อนมาทางขวา
2.17 ห อดเ อด ห อดเ อดด?าโปCงพอง ความดนโ ห>เ อดด?าสFงขMน เนองจากมกา
ขดขวางกา ไห ก บของเ อดด?าสFหวใจ (ความดนในหวใจ กขวาเพมขMน แ ะความดนในKองอก
เป นแป ง) มอากา ของภาวะหวใจ กขวาวา คอ ห อดเ อดด?าโปCงพอง ห อดเ อดด?าทคอข า
>Mงโด เYพาะเมอกดท>บ hepato jugular reflux มอากา บวม>ามป า มอ ป า เทGา มน?าในเ อหGมปอด
(pleural effusion) แ ะมทGองมาน
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2.18 อเ คโ> > (Serum electrolyte) ค อไ ดในK ม>?า แ ะคา บอนไดออกไ ด
ใน มสFง เนองจากมกา คงของไบคา บอเน>ไอออน ( Mงเป6นE จากกา ป บKดเK >อภาวะ างกา
เป6นก ดจากกา หา ใจเพอท?า า ก ดคา บอนค งมาจากคา
M
บอนไดออกไ ด) จMงขบค อไ ดไอออน
ออกแทน
3. กา > วจทางหGองทด องแ ะกา > วจพเศษ
3.1 กา วเค าะหกา ในโ ห>แดง ะบบความดนบางสวนของคา บอนไดออกไ ดสFง
(PaCO2) ความดนบางสวนของออก เจน>?า (PaO2) มความเป6นก ดของกา หา ใจ
3.2 กา > วจหนGาทกา ท?างานของปอดจากกา บนทMกกา หา ใจดGว สไปโ แก ม
พบป มา> อากาศทหา ใจออกเ>Bมทห งหา ใจเขGาเ>Bมทใน 1 วนาทแ ก ด ง ใน า ทมกา อดกน
มากๆ แ ะมอากาศถุงปอดโป่งพอง  pl%B2%E8OFกขงอ Fในปอดมาก ความจของปอดทหา ใจออกอ างเ Bวแ ะแ งเ>Bมทห งจาก
หา ใจเขGาเ>Bมทจะ ด ง แ ะเท บสดสวนแ Gว ด งดGว ความจทงหมดของปอดเพมขMนในEFGปCว ท
เป6นถุงปอดโป่งพอง  pl%B2%E8Oง มปอดโปCงพอง ป มา> ของอากาศท งเห ออ Fในปอดห งจากหา ใจออกปก>เพมขMนใน
EFปG Cว เป6นถุงปอดโป่งพอง  pl%B2%E8Oง มปอดพองแ ะอาจปก>ในEFGปCว ทห อด มอกเสบเ อ งอ างเด ว
3.3 กา ถุงปอดโป่งพอง  pl%B2%E8Oา ภาพ งสท วงอก มกพบก ะบง ม าบ> ง เสGนEาศFน ก างของหนGาอก
จากดGานหนGาถุงปอดโป่งพอง  pl%B2%E8OMงดGานห ง าวขMน ในEFGปCว ถุงปอดโป่งพอง  pl%B2%E8Oง มปอดพอง พบห อดโ ห>จาง ง Kอง ะหวาง โค ง
กวGางกวาปก>
กั้นเรื้อร&รพยุ (&บ&ลผ?Iป;วยุ (คล>น>กั้นเรื้อรโรคปอดอดกั้นเรื้อรนเรอรง แผนกั้นเรื้อรผ?Iป;วยุ (นอกั้นเรื้อร ของสถุงลมโป่&บนโรคที่ รวงอกั้นเรื้อร
จดมงหมา
1. กา บ เทาอากา ของโ คใหG ดนGอ ง
2. ปŒองกนกา ก?าเ บของโ ค
3. คงสภาพกา ท?างานของปอดไวGห อใหGเสอม งKGาทสด
4. ท?าใหGคณภาพKว>ของEFGปวC ดขMน
EFปG Cว ทเขGา บกา กษาในค นกโ คปอดอดกนเ อ ง>GองไดG บกา คดก อง>ามเกณ„ทก?าหนด ดงน
1. แพท วนจY วาเป6น โ คปอดอดกนเ อ ง
2. E เอก เ ปอด พบ No infiltration
3. E Spirometry FEV1 /FVC < 70 %
แนวทางกา ดFแ EFGปCว ในค นกโ คปอดอดกนเ อ ง (COPD clinic)
1. กป ะว>/ ป ะเมนอากา โด พ าบา
- ขGอมF สวน>ว Kอ สก อา อาKพ ทอ F
- ป ะว>กา สFบบห
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- โ ค วม เKนความดนโ ห>สFง เบาหวาน
- ป ะว>กา เจBบปCว ป ะว>กา กษา อากา หอบก?าเ บ ป ะว>กา แพG า
- อากา ส?าคญทมาโ งพ าบา
- ป ะเมนอากา เหนอ หอบ ความ นแ งของกา เหนอ งา (MMRC)
- กา ป ะเมนความ นแ งของโ ค
2. > วจ กษาโด แพท
3. ใหGค?าแนะน?าเ องโ คปอดอดกนเ อ ง สาเห>ของโ ค กา ปŠบ>>นโด พ าบา
- กา ห กเ งสงก ะ>Gนทท?าใหGเกดอากา หอบก?าเ บ
- กา ปŒองกนกา >ดเKอ กา Yดวค นไขGหวดใหญ
- กา ออกก?า งกา
- กา บป ะทานอาหา
- กา มา> วจ>ามนดอ าง>อเนอง
- อากา ทมาพบแพท กอนถุงปอดโป่งพอง  pl%B2%E8OMงวนนด
- เขGา บกา กษาทสถุงปอดโป่งพอง  pl%B2%E8Oานพ าบา ใก GบGานเมอมอากา YกเYน
4. ป ะเมนแ ะใหGค?าแนะน?าจาก สหสาขาวKาKพ
- พบเจGาหนGาทค นกอดบห ในก ณท งสFบบห อ F
- พบนกเวKศาส> ฟ’“นฟF เพอป ะเมนสม ถุงปอดโป่งพอง  pl%B2%E8Oภาพ างกา โด กา > วจ 6 MWT
(Six Minute Walk Test ) แ ะแนะน?า Pulmonary rehabilitation program
- พบเภสKก แนะน?าวlกา พน าอ างถุงปอดโป่งพอง  pl%B2%E8OFก>Gอง
- พบโภKนาก ในก ณ BMI < 21 ห อในก ณทมโ ค วม เKน เบาหวาน ความดน
โ ห>สFง ไขมนในเ อดสFง แนะน?ากา บป ะทานอาหา ทเหมาะสมกบภาวะโ ค แ ะน?าหนกของEFปG วC
กั้นเรื้อร&รตุการ>ดตุการ&มผลกั้นเรื้อร&รรกั้นเรื้อรษ&
กา ป ะเมนE ของกา กษาโ คปอดอดกนเ อ ง พจา ณาจาก
1. อากา หอบเหนอ
2. กา ทดสอบความสามา ถุงปอดโป่งพอง  pl%B2%E8Oในกา เดน 6 นาท (Six minute walk test) โด กา ใหGEFGปCว เดน
อ างเ>Bมทเป6นเว า 6 นาท แ Gววด ะ ะทางทเดนไดGทงหมดเป6นเม> ถุงปอดโป่งพอง  pl%B2%E8OGาเดนไดGมากขMนกBแสดงวากา
กษาดขMน
3. กา > วจสไปโ เม> เ าใKG FEV1 เป6นกา วดทงา EFGปCว ไมเจBบ>วในกา ท?า าคาถุงปอดโป่งพอง  pl%B2%E8OFก
แ ะคาทไดGจะคอนขGางใก Gเค งกนในกา วดห า ๆค ง จMงใKGเป6นมา> ฐานในกา >ด>ามกา กษา
คนไขGโ คปอดอดกนเ อ งคาโด ปก> FEV1 จะ ด ง 25-30 cc/ป_ ถุงปอดโป่งพอง  pl%B2%E8OGา FEV1 ด งมากกวา 50 cc
ถุงปอดโป่งพอง  pl%B2%E8Oอวามกา ด งมากEดปก>
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แผนกั้นเรื้อร&รพยุ (&บ&ลผ?Iป;วยุ ( โรคปอดอดกั้นเรื้อรนเรอรง
(Nursing care plan for COPD’ patients)
กั้นเรื้อร&รว>นจำก> ฉัยและการยุ (กั้นเรื้อร&รพยุ (&บ&ล (Nursing Diagnosis) ขIอที่ +, 1
- ความสามา ถุงปอดโป่งพอง  pl%B2%E8Oทน>อกา ปŠบ>กจว> ป ะจ?าวน ด ง
เปk&หม&ยุ (กั้นเรื้อร&รพยุ (&บ&ล (Nursing Goal)
- สามา ถุงปอดโป่งพอง  pl%B2%E8Oทน>อกา ปŠบ>กจว> ป ะจ?าวนไดGมากขMน
กั้นเรื้อร>จำกกั้นเรื้อรรรมกั้นเรื้อร&รพยุ (&บ&ล
1. >ด>ามก?ากบ ดFแ กา เ กกา สFบบห ของEFGปCว แ ะ
ใหGค?าแนะน?าห กเ งกา อ Fใก Gควนม พษ>างๆ
2. กษา างกา ใหG อ บอนไมคว อ F ในอณหภF ม ทม
อากาศ Gอนห อเ Bนเกนไป
3. ป ะเมนแ ะใหGความ FGในกา ควบคมน?าหนกไมใหG
มากเกนไป
4. แนะน?ากา วl ดความเค ด ความว>กกงว โมโห
YนเY ว
5. ป ะเมนแ ะแนะน?าเทคนคกา หา ใจแ ะทาทสงวน
พ งงาน
6. แนะน?ากา ปŠบ>กจว> ป ะจ?า วนไมคว บ G อ น
แ ะคว อ Fในทานงมากทสด เKนกา นงเกGาออาบน?า
7. กอนท?ากจก มa•กกา หา ใจกอนโด กา หอปาก
(purse lip) ใหGห า ใจออกขณะพก หา ใจเขG า ขณะท? า
กจก ม
8. แนะน?ากา จด ะ ะเว าในกา พกEอน
9. แนะน?ากา ใKGออก เจนKดเK เทาทจ?าเป6นแ ะสามา ถุงปอดโป่งพอง  pl%B2%E8O
ใKGออก เจนขนาด>?าๆไดG 1-2 > / นาทห อขณะท?า
กจก ม>างๆไดG

เหตุการผล
1. เพอ ดกา เสอมสภาพของปอด แ ะห กเ งสง
ก ะ>GนใหGเกดอากา ก?าเ บ
2. ดสงก ะ>GนใหGเกดอากา ก?าเ บ
3. เพอปŒองกนภาวะแท ก Gอน
4. เนองจากจะท?าใหGอากา หอบก?าเ บ
5. เพอ ดกา ใKGออก เจนของ างกา ปŒองกนอากา
เหนอ หอบ
6. ความ บ Gอนท?าใหGมกา ใKGออก เจนเพมมากขMน
น?าไปสFภาวะเหนอ หอบ
7. Kว ใหGมกา ะบา อากาศในปอดทเหมาะสม

8. เพอกา ฟ’น“ ฟFสภาพ างกา แ ะ ด work of breathing
9. เพอปŒองกนภาวะพ องออก เจน ดภาวะเหนอ
แ ะเพมคณภาพKว>ทดใหGแกEFGปCว

กั้นเรื้อร&รว>นจำก> ฉัยและการยุ (กั้นเรื้อร&รพยุ (&บ&ลขIอที่ +, 2
ขาดป ะสทlภาพในกา ท?าใหGทางเดนหา ใจโ งเนองจากมกา คงคGางของเสมหะ
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เปk&หม&ยุ (กั้นเรื้อร&รพยุ (&บ&ล (Nursing Goal)
ทางเดนหา ใจโ งอากาศEานเขGาออกจากปอดไดGสะดวก
เกั้นเรื้อรณnoกั้นเรื้อร&รประเม>น
1. อากา ไอ ด ง ป มาณเสมหะ ด ง
2. ฟXงปอดพบเส งหวด(wheeze) ห อเส งฮMด (stridor) ด ง ห อ ไมมเ
3. กษณะกา หา ใจปก> ไมมอากา หา ใจเหนอ หอบ
4. ฟXงเส งหวใจปก>เทากนทวบ เวณปอดทง 2 ขGาง
กั้นเรื้อร>จำกกั้นเรื้อรรรมกั้นเรื้อร&รพยุ (&บ&ล
1. สงเก>แ ะแนะน?าใหGญา>คอ สงเก> ะดบความ สFG กM >ว
วดสญญาณKพแ ะสงเก>อากา ของภาวะขาดออก เจน
เKน Mม ง ป า มอป า เทGาเข ว ก ะสบก ะสา
2. ถุงปอดโป่งพอง  pl%B2%E8OาG พบวาEFปG วC หา ใจแ งขMน ห อม อากา เหนอ เพมขMน
ดFแ ใหGEFGปCว ไดGพกEอนมากๆ
3. ถุงปอดโป่งพอง  pl%B2%E8OGาพบEFGปCว หา ใจ ?าบาก มภาวะเหนอ หอบ ห อ
หา ใจมเส ง wheeze น?าEFGปCว สงหGองอบ>เห>YกเYน
เพอใหGไดG บ าข า ห อด ม พน >ามแEนกา กษา
4. ดFแ ใหGไดG บ าขบเสมหะแ ะ าข า ห อด ม แ ะ
าทท?าใหGเสมหะเห ว เพอKว ใหGเสมหะขบออกไดGสะดวก
พ GอมทงใหGค?าแนะน?าในกา กา บป ะทาน า
5. แนะน?าใหGEFGปCว ห กเ งกา อ Fในสถุงปอดโป่งพอง  pl%B2%E8Oานททอากาศ
เ Bนจด ห อใKGอปก ณKว เพมความอบอน เKน กา ใส
เสอEGาทหนาขMน กา ใKGEGาพนคอใหGอบอน ห อ กา ใKG
EGาป”ดปากแ ะจมFก
6. แนะน?าEFปG วC งดกา ใKGแปŒง สเป Kนด>างๆ แ ะห กเ ง
ใหGหางไก จากบ เวณทมสงเห าน
7. EFปG Cว >Gองอ FในหGองทสะอาด แ ะมความKนสมพทl
Gอ ะ 40-50
8. แนะน?ากา ดมน?าอนวน ะ 8-10 แกGว (ถุงปอดโป่งพอง  pl%B2%E8OGาไมมขGอหGาม
ในกา จ? า กดน? า ) ห กเ งกา ดมนมKB อ กโกแ >จะ
ท?าใหGเสมหะเหน วเพมขMน

เหตุการผล
1. เพอกา >ด>ามเaŒา ะวงกา เกดภาวะพ องออก เจน

2. เพอ ดกา ใKGออก เจนของ างกา
3. เพอกา เaŒา ะวงกา เกดอากา ก?าเ บแ ะเพอใหG
ความKว เห อทเหมาะสม
4. เพอKว ใหGมกา ขบเสมหะออกไดGสะดวกปŒองกนกา
เกดภาวะทางเดนหา ใจอดกนจากเสมหะ
5. อากาศเ Bนจะท?าใหGห อด มหดเก Bง

6. กา ใKGแปŒง สเป Kนด>างๆ เป6นสงก ะ>Gนทท?าใหG
เกดภาวะห อด ม>บ>น
7. เพอ ดปXญหาเสมหะเหน วขGน
8.ท?าใหGทางเดนหา ใจไมแหGงแ ะเสมหะไมเหน ว
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กั้นเรื้อร>จำกกั้นเรื้อรรรมกั้นเรื้อร&รพยุ (&บ&ล
9. แนะน?าใหGอ Fในบ เวณทอากาศมความKนห ออาจใKG
าพนKนด ะอองaอ
10. แนะน?าเทคนคกา ไอ ะบา เสมหะ แ ะวlควบคมกา
ไออ างเหมาะสม โด ใหGaก• ปŠบ>ดงน
ก. หา ใจเขGา MกๆKGาๆ ะหวางนงใหGมากทสด
ข. ใKGก Gามเนอก ะบง มในกา หา ใจ
ค. ก นหา ใจ 3-5 วนาทจากนนหา ใจออกทาง
ปากKGาๆใหGมากทสด (ก ะดFก โค ง างแ ะ EนงหนGา
ทGองแฟบ งไป)
ง. หา ใจเขGาค งทสอง กM ๆ แ ะก นไวG 3-5 วนาท
(เพอใหGมแ งดนภา ในKองอก) จากนนไอออกแ ง ๆ
ใหGมแ งขบออกมาจากในท วงอก(ไมใหGไอออกมาจาก
แ งขบในปากห อคอ)ใKGกา ไอทสนแ ะแ ง 2 ค ง>ด>อกน
11. สงป Mกษากา ภาพเพอกา แนะน?าวlกา จดทาเพอ
ะบา เสมหะอ างถุงปอดโป่งพอง  pl%B2%E8OFก>Gอง (เป6น า ก ณ)
12. ป ะเมนแ ะแนะน?ากา สงเก> กษณะ ส ป มาณ
ก นของเสมหะ ถุงปอดโป่งพอง  pl%B2%E8OGา มป มาณเพมขMน เสมหะเป นส
ห อมก นใหGมาพบแพท ทนท

เหตุการผล
9.ปŒองกนกา เกดทางเดนหา ใจอด>นจากเสมหะ
แ ะเพอใหGมกา ไอขบเสมหะไดGอ างมป ะสทlภาพ
10. เพอกา ะบา เสมหะทเหมาะสม

12.เพอเaŒา ะวงกา >ดเKอใน ะบบทางเดนหา ใจ

กั้นเรื้อร&รว>นจำก> ฉัยและการยุ (กั้นเรื้อร&รพยุ (&บ&ลขIอที่ +, 3
- ไมสามา ถุงปอดโป่งพอง  pl%B2%E8Oทน>อกา ปŠบ>กจก มไดGเนองจากมอากา ออน Gาแ ะมออก เจนไมเพ งพอ
>อกา ปŠบ>กจก ม>างๆ
เปk&หม&ยุ (กั้นเรื้อร&รพยุ (&บ&ล (Nursing Goal)
- สามา ถุงปอดโป่งพอง  pl%B2%E8Oท?ากจก ม>างๆในกา ดFแ >นเองไดGมากขMน
เกั้นเรื้อรณnoกั้นเรื้อร&รประเม>น
−
- มความอดทน>อกา ปŠบ>กจว> ป ะจ? า วนแ ะกา >อบสนองของ างกา >อกา ท? า
กจก ม>างๆ
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กั้นเรื้อร>จำกกั้นเรื้อรรรมกั้นเรื้อร&รพยุ (&บ&ล
1. ใหGค?าแนะน?าแกEFGปCว แกญา>ในกา ก ะ>GนใหGEFGปCว
บ หา กา หา ใจ สอนเทคนคกา หา ใจอ างม
ป ะสทlภาพเKนกา ใKGก ะบง มแ ะกา หา ใจแบบ
หอ มa_ปาก กา ออกก?า งกา โด เ ม>งแ>นGอ ๆแ Gว
คอ ๆเพม คว ปŠบ>จนเกดความเค Kนเป6นนส ไมท?า
กจก ม>างๆดGว ความ บ อG น
2. อlบา กจก มแ ะปXจจ ทท?าใหGเกดความ>Gองกา
ออก เจนเพมขMน ไดGแกอากาศ Gอนจด เ Bนจดเพ าะจะ
ท?าใหG างกา ใKGออก เจนเพมขMน กา สFบบห น?าหนก
ทมากเกนไป ความเค ด
3. ใหGออก เจนKดเK เทาทจ?าเป6นแ ะสามา ถุงปอดโป่งพอง  pl%B2%E8OใหG ออก เจน
ขนาด>?าๆไดG 1-2 > /นาท
4. พกEอน ห อจ?ากด activity เพอ ดกา ใKGพ งงานใหG
ขG อ มF EFG บบ กา เพอใหG ม แนวทางในกา ป ะห ด
พ งงานใหG อ F ในทานงมากทสดเมอปŠบ>กจว>
ป ะจ?าวน>างๆเKนนงบนโถุงปอดโป่งพอง  pl%B2%E8OสGวมเว าอาบน?าท?ากจว>
ป ะจ?าวน>างๆอ างไม บ Gอน
5. ท?ากจว> ป ะจ?าวนเพมขMนท ะนGอ เทาท างกา จะทนไดG
6.แนะน?า/ ทบทวนวlกา ใKG าพน วlกา พน าถุงปอดโป่งพอง  pl%B2%E8OGาพน า
อากา ไมทเ าใหGมาพบแพท
7. แนะน?าญา>ไมคว ทงEFGปCว ไวG>าม ?าพงโด เYพาะ
เมอมอากา เหนอ แ ะคว ใหGก?า งใจแกEFปCวG

เหตุการผล
1. เพอใหGมกา ะบา อากาศในปอดทด ดกา เกด
air trapping

2. ปŒองกนกา เหนอ หอบจากภาวะพ องออก เจน

3. ปŒองกนกา เหนอ หอบจากภาวะพ องออก เจน
แ ะเพมความคงทนในกา ปŠบ>กจก ม
4. เพอกา ปŠบ> แ ะดFแ >นเองอ างเหมาะสมกบ
ภาวะโ ค

5. a•กความทนทาน>อกจก ม
6.เพอกา พน าทถุงปอดโป่งพอง  pl%B2%E8OกF >Gองแ ะดFแ >นเองไดGเหมาะสม
7.เพอใหG ก า Kว เห อไดG ท นทวงทแ ะส G า งขวญ
แ ะก?า งใจใหGEFGปCว

กั้นเรื้อร&รว>นจำก> ฉัยและการยุ (กั้นเรื้อร&รพยุ (&บ&ล ขIอที่ +, 4
- ไดG บอาหา น?าไมเพ งพอกบความ>Gองกา ของ างกา เนองจากเบออาหา
เปk&หม&ยุ (กั้นเรื้อร&รพยุ (&บ&ล (Nursing Goal)
- EFGปCว ไดG บอาหา น?าเพ งพอกบความ>Gองกา ของ างกา
เกั้นเรื้อรณnoกั้นเรื้อร&รประเม>นผล
1. EFGปCว บป ะทานอาหา ไดGค บ>ามความ>Gองกา ในแ> ะวน
2. BMI อ Fในเกณ„ 21 ห อน?าหนก>วเพม 1 กโ ก ม/ 2 สปดาห
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3. กษณะ จ?านวนปXสสาวะปก>
4. มอเ คB โ> ทอ Fใน ะดบปก>
กั้นเรื้อร>จำกกั้นเรื้อรรรมกั้นเรื้อร&รพยุ (&บ&ล
1. ป ะเมนภาวะโภKนากา จากพฤ>ก มกา บป ะทาน
ความ าก ?าบากในกา บป ะทานอาหา กา >ด>าม
Kงน?าหนก ค?านวนคา BMI
2. แนะน?ากา ท?าความสะอาดปากแ ะฟXนกอน บป ะทาน
อาหา
3. ห กเ งอาหา ทมกfา เนองจากจะท?าใหGเกดอากา
ทGองอดไมสขสบา เพมภาวะกา หา ใจ ?าบาก
4. ห กเ งกา ใหGอาหา ท Gอนห อเ นB จด
5. บป ะทานค ง ะนGอ ๆแ>บอ ค ง แ ะ อ งา

เหตุการผล
1. เพอเaŒา ะวงแ ะ>ด>ามภาวะโภKนากา ทเหมาะสม

2. เพอใหG>อม บ สท นท?างานไดGดขMนแ ะก ะ>Gน
ใหGอ าก บป ะทานอาหา
3. เพอปŒองกา เกดภาวะหา ใจ ?าบาก
4. เนองจากเป6 นสงก ะ>Gน ใหG เกดกา ไอแ ะภาวะ
ห อด ม>บไดG
5. จะKว ดอากา เหนอ าG ะหวางกา บป ะทาน
อาหา ใKGพ งงานใหGนอG ทสด

กั้นเรื้อร&รว>นจำก> ฉัยและการยุ (กั้นเรื้อร&รพยุ (&บ&ล ขIอที่ +, 5
- แบบแEนกา นอนเป นแป งห อถุงปอดโป่งพอง  pl%B2%E8OFก บกวน
เปk&หม&ยุ (กั้นเรื้อร&รพยุ (&บ&ล (Nursing Goal)
1. นอนห บไดG>ามปก>
2. Kวงเว านอนสงแวด Gอมแ ะทานอนไมเป นแป งจากทเค ปŠบ>
กั้นเรื้อร>จำกกั้นเรื้อรรรมกั้นเรื้อร&รพยุ (&บ&ล
1. ดF แ สภาพแวด G อ มใหG ส งบไมถุงปอดโป่งพอง  pl%B2%E8OF ก บกวนขณะ
นอนห บ มกา ะบา อากาศทด
2. ห กเ ง า ะงบป ะสาทห อ านอนห บ
3. ถุงปอดโป่งพอง  pl%B2%E8OGามอากา ไอคว ห กเ งของเห วท Gอนห อเ Bน
จดในKวงกอนนอน
4. ห กเ งเค องดม ทมสา ก ะ>Gน เKน คาเฟอน
5. บป ะทานอาหา ออนทมโป >นสFง เKน นม

เหตุการผล
1. เพอสงเส มกา นอนห บทมคณภาพ
2. เพอปŒองกนกา พMงพง/>ด า
3. เพ าะจะก ะ>GนใหGเกดอากา ไอ แ ะห อม ม>บ
4. คาเฟอนเป6นสา ก ะ>Gนหวใจท?าใหGนอนห บ าก
5. จะKว ใหGนอนห บงา ขMน

กั้นเรื้อร&รว>นจำก> ฉัยและการยุ (กั้นเรื้อร&รพยุ (&บ&ล ขIอที่ +, 6
- มแนวโนGม>ดเKอไดGงา เนองจากแEนกา กษาไม>อเนองแ ะมโอกาสสมEสสา กอใหG
เกดกา ะคา เคอง ?า
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เปk&หม&ยุ (กั้นเรื้อร&รพยุ (&บ&ล (Nursing Goal)
- EFGปCว ไมมกา >ดเKอแ ะไดG บกา ดFแ อ าง>อเนอง
กั้นเรื้อร>จำกกั้นเรื้อรรรมกั้นเรื้อร&รพยุ (&บ&ล
1. ก?าจดห อห กเ งสง ะคา เคองใหGนGอ ทสด ไดGแก
a. ททมควนบห ห อ aCน ะออง > อดจนaCน ะออง
วมอนๆ ทอ FในอากาศเKน ขนนก ขนแมว ขนสนข
b. ก นควน จากกา ป ะกอบแ ะป งอาหา เKน
กา ทอด ป”“งอาหา ก นYนของพ กไท ก นควน
พ กขหนFแหGง เป6น>Gน
c. สา ทกอใหG เกดกา แพG อ นๆ ทงในอาหา เกส
ดอกไมG พ ม aCน ะออง โด เYพาะในคนท วFG าแพGสงนน
2. กา ไอแ งๆ มากๆ ท?า ใหG ะคา เคอง>อห อด ม
เ Bกๆ แมGเป6นกา ไอทมเสมหะ >Gองหาวl ะบา เสมหะ
ออก สวนกา ไอแบบไมมเสมหะ>G อ งควบคมห อ
บ เทา งเพ าะท?าใหGไว>อภาวะห อด ม>บมากขMน
3. ห กเ งจากคนท>ดเKอทางเดนหา ใจสวนบน
ห อไขGหวดใหญ
4. ห กเ งกา อ FในaFงKน ในKวง ะ ะเว าทคนเป6น
โ ค>ดเKอทางเดนหา ใจกนมาก
5. สงเส มใหG างกา มความ>GานทานมากขMน เKน พก
Eอน หาทางEอนค า เค ดใหGเพ งพอ บป ะทาน
อาหา ใหGเพ งพอแ ะมคณคา เKน ว>ามน สFง ถุงปอดโป่งพอง  pl%B2%E8OGาเกด
ภาวะทพโภKนาจะท?าใหGภFม>Gานทานกา >ดเKอ ด ง
ห กเ งความ>M ง เค ด ห กเ งภาวะทอากาศ
เป นแป งอ าง วดเ Bว
6. กษาสขภาพปากใหG ด อ F เสมอ โด กา แป งฟX น
อ างนGอ วน ะ 2 ค ง ถุงปอดโป่งพอง  pl%B2%E8OGาเขGาไปทอากาศสกป ก FGสMก
ะคา เคองในจมFกแ ะ ?าคอ บก วคอดGว น?าเก อ
อนๆ แ ะคว ก วดGว น?าเก ออนๆ ใน>อนเKGาแ ะ

เหตุการผล
1. กา ะคา เคองของห อด มท?าใหGเกดกา อกเสบน?า
ไปสFกา >ดเKอไดGงา ดงนนกา ห กเ งสง ะคา เคอง
>างๆ จะKว ดโอกาสกา >ดเKอไดG

2. กา ไอแ งๆ จะสงE ใหGเกดกา อกเสบของห อด ม
แ ะเกดห อด ม>บไดG

3.ปŒองกนกา >ดเKอทางเดนหา ใจ
4. ปŒองกนกา >ดเKอทางเดนหา ใจ
5. เพอฟ’“นฟFสภาพ างกา แ ะเส มส GางภFม>Gานทาน

6. ปŒองกนกา >ดเKอ ะบบหา ใจ
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กั้นเรื้อร>จำกกั้นเรื้อรรรมกั้นเรื้อร&รพยุ (&บ&ล
กอนเขGานอน ถุงปอดโป่งพอง  pl%B2%E8OGาฟXนE>Gอง บ กษา ถุงปอดโป่งพอง  pl%B2%E8OGามกา >ดเKอของ
>อมทอน >อมอะดนอ ทเ อ งคว >ดออก ถุงปอดโป่งพอง  pl%B2%E8OG า
ไ นสอกเสบคว บท?ากา กษาเพอปŒองกนกา >ดเKอ
ก ามห อกา >ดเKอ ?าเดมอ าง นแ ง
7. สอนEFGปCว ใหGสงเก> กษณะเสมหะทมกา >ดเKอ
เKน จ?านวนเพมขMน สเป นไป คอ จากใสห อขาวเป6น
สเทาเห อง ห อน?า>า อากา อนๆ ของกา >ดเKอ
เY บพ น คอกา หา ใจ ? า บากเพมขM น เข วค ? า
เมBดโ ห>ขาวสFง แนนหนGาอกมากขMน
8. ท?ากา ภาพท วงอกอ าง>อเนอง
9. สนบสนนใหG ไ ดG บภF ม คG ม กนปŒ อ งกนโ คไขG ห วด
(Influenza vaccine)
10. กา Gางมอ กา กษาอปก ณใหGสะอาด แ ะกา
ท? า ความสะอาดเค องมอไดG เ หมาะสมภา ห งกา
ใKGงาน

เหตุการผล

7. เพอกา เaŒา ะวงแ ะสงเก>อากา

8. เพอเส มส Gางสม ถุงปอดโป่งพอง  pl%B2%E8Oนะปอด
9. เส มส GางภFม>GานทานปŒองกนโ ค
10. ปŒองกนกา >ดเKอ
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ม&ตุการรฐ&นกั้นเรื้อร&รพยุ (&บ&ลผ?Iปว; ยุ (โรคปอด
โรคหอบหด (Asthma)
นางนงนK หอมขจ
นางพจนา ห เจ ญ
น.ส.ดจเดอน เมlสทlm
น.ส.ว ว ณ เขBมจนท

ชื้อ浴p8,อโรค/ น>ยุ (&ม
โ คหอบหด (Asthma) เป6นโ คทเกดจากความEดปก>จากกา อกเสบเ อ งของห อด มท?าใหG
ห อด มไว>อสงก ะ>GนEดปก> เมอเจอสงก ะ>Gนห อด มจะหด>ว>บ ง ท?าใหGEFGปCว มอากา ไอ
หอบ หา ใจไมอม แ ะหา ใจมเส งว—ด อากา เห านจะดขMนเอง ห อโด กา กษา
พยุ (&ธิกำ>สร+รว>ที่ ยุ (& (Patho physiology) สาเห>ของหอบหด แบงเป6น 2 พวกใหญๆ ไดGแก
1. สาเห>จากภา นอก เกดจากแพGสา >างๆเขGาสF างกา โด กา สFดดม เKน aCน ะอองดอกไมG
ขนส>ว ความเ Bน ความKน โด กา บป ะทาน ไดGแก อาหา บางป ะเภท เKน ไข อาหา ทะเ
า บป ะทาน เนอวว ถุงปอดโป่งพอง  pl%B2%E8Oว>างๆ ฯ ฯ
2. สาเห>จากภา ใน ป ะเภทนหาสาเห>ไมไดG มกป ากŠอากา เมออา มาก สวนใหญม
ป ะว>กา >ดเKอบอ ๆ ห อเ อ ง นอกจากน งมสภาพจ>ใจ อา มณ ว>กกงว เค ด กBสามา ถุงปอดโป่งพอง  pl%B2%E8O
ก ะ>Gนท?าใหGเกดอากา หอบหดไดG
2.1 เมอEFGปCว ทแพGสา ภFมแพGสFดดมเอาสา ภFมแพGเขGาไป จะไปจบกบ IgE บน mast
cell ท? า ใหG เ กดกา ห ง mediator เKน histamine , bradykinin , Leukotriene , platelet – activating
factor , prostaglandin แ ะ thromboxaneA2 Mงท?าใหGเกด ห อด ม>บ ห อด มบวม แ ะมกา คงของ
เ อด (Vascular congestion) ทเ กวา acute asthmatic response นอกจากน Leukotriene งมฤทlmถุงปอดโป่งพอง  pl%B2%E8OMง
Cell อกเสบ ทส?าคญคอ eosinophil มาKมนมในห อด มท?าใหGเกดกา อกเสบเพมขMน มความไวของ
ห อด มเพมขMน แ ะเกด Late asthmatic response
2.2 กา ออกก?า งกา ท?าใหGEปFG วC โ คหอบหดเกดอากา ไดG จากก ไกกา ออกก?า งกา
จะก ะ>GนใหGหอบจากกา สFญเส ความ Gอนห อสFญเส น?าในห อด ม ดงนนกา ออกก?า งกา ใน
แหGงแ ะอากาศเ Bน จะท?าใหGหอบไดGงา กวากา ออกก?า งกา ในทอากาศอนแ ะความKนสFง แ>กา
ออกก?า งกา จะ>างจากกา สมEสสา ภFมแพG คอไมท?าใหGเกดกา อกเสบของห อด มเพมขMน จMงไม
ท?าใหGความไวของห อด มเพมขMน
2.3 กา >ดเKอในทางเดนหา ใจสวนบน เป6นสาเห>ส?าคญทท?าใหGโ คหอบหดก?าเ บ
จากสาเห>ดงก าว ท?าใหGเกดกา เป นแป งทEนงห อด ม ท?าใหGห อด ม>บแคบ ง งเป6
M นE มาจาก
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- ก Gามเนอเ บของห อด มหด>ว (Bronchospasm)
- >อมทEนงห อด มขบมกออกมามาก (Hypersecretion) แ ะม กษณะเหน ว>ด
แนนกบEนงห อด ม
- Eนงห อด มบวม แ ะมภาวะโ ห>คง (Mucous Membrane Edema)
กา เป นแป ง 3 ป ะกา น ท?าใหGความ>Gานทานในห อด มสFงขMน กา แ กเป นออก เจน
แ ะคา บอนไดออกไ ดEดไปจากปก>ท?าใหGมภาวะ
1. สม ถุงปอดโป่งพอง  pl%B2%E8Oภาพในกา ท?างานของปอด ด งไดGแก จ?านวนของอากาศทหา ใจออกมาอ างเ>Bมท
แ ะป มาณอากาศหา ใจออกเ>Bมทห งหา ใจเขGาปก>จะ ด ง
2. ป มาณอากาศทคGางอ Fในปอดห งหา ใจออกเ>BมทสFงขMน
3. ออก เจนในโ ห>แดง>?า ง สวนคา บอนไดออกไ ดสFงขMน
กั้นเรื้อร&รจำก%&แนกั้นเรื้อรคว&มรนแรงของโรคหดจำก&กั้นเรื้อรอ&กั้นเรื้อร&รและกั้นเรื้อร&รตุการรวจำกสมรรถุงลมโป่ภ&พปอด (Global intiative for
asthma Global strategy for asthma management and prevention NHLBI / WHO workshop report,
1995.)
ไดGจ?าแนกความ นแ งไวG 4 ขน
คว&มรนแรง
Intermittent

อ&กั้นเรื้อร&ร
มอากา นานๆค ง Kวงทมอากา จะมอากา นGอ
กวา 1 ค ง / สปดาห ห อมอากา ก างคน นGอ
กวา 2 ค ง / เดอน

PEF

Mild persistent
(อากา นGอ )

> 1 ค ง / สปดาห
noctumal > 2 / เดอน

> 80 %

Moderate persistent
(อากา ปานก าง)

มอากา เกอบทกวน nocturnal > 1 / สปดาห

60 – 80 %

Severe persistent
(อากา มาก)

มอากา > อดเว า

< 60 %

> 80 %

อ&กั้นเรื้อร&รและกั้นเรื้อร&รแสดง (Sign & Symptoms)
EFGปCว ทจบหดจะมอากา หา ใจ ?าบาก ไอมเสมหะ หา ใจหอบเ Bว ฟXงเส งปอดจะไดG น
เส งว—ด (Wheezing) โด เYพาะขณะหา ใจออก อGาปากหา ใจ ใKGก Gามเนออนทบ เวณคอแ ะอก
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Kว ในกา หา ใจ พFด ก ะทอนก ะแทนเป6 นค?า ๆ เพ าะหอบเหนอ ถุงปอดโป่งพอง  pl%B2%E8OGา อากา นแ งEFG ปC ว จะม
Eวหนงแ ะเ อบเข ว บาง า ทมอากา หอบหดอ าง นแ ง แ ะไม>อบสนอง>อกา กษาดGว า
ข า ห อด ม>ามปก>>ด>อกบนานๆห า Kวโมง EFปG วC สวนใหญจะมกา ะบา อากาศในถุงปอดโป่งพอง  pl%B2%E8Oง ม>?า ง
มE ใหG ค วามดนบางสวนของออก เจนในห อดเ อดแดง>? า ง ความดนสวนของ
คา บอนไดออกไ ดสFงขMน โ ห>เป6นก ดแ ะเกดภาวะหา ใจวา ไดG เป6นอากา หอบKนด นแ ง
เ กวา Status Asthmaticus
ปwจำกจำกยุ (ที่ +,ที่ %&ใหIเกั้นเรื้อร>ดอ&กั้นเรื้อร&รหอบชื้อ浴p8น>ดรนแรง ไดIแกั้นเรื้อรH
1. ภาวะ>ดเKอในทางเดนกา หา ใจ
2. ภาวะขาดน?า
3. กา ใKG าพนข า ห อด ม (Nebulized isoproterenal) พ ?าเพ อห อเกนขนาดจนท?าใหG
เกดE เส จาก า
4. กา ห ดห อ ดขนาดของคอ>โคส> อ เ วB เกนไป
5. กา ใKG าก อมป ะสาทห อ า ะงบป ะสาทเกนขนาด
6. กา ไดG บสา ทEFGปCว แพGเกนขนาด
ภ&วะแที่ รกั้นเรื้อรซักปIอนในโรคหอบหด
1. ภาวะม มในโพ งเ อหGมปอด
2. ภาวะม มในเมด แอส>นม
3. ภาวะม มในเนอเ อใ>GEวหนง
4. ภาวะปอดแฟบ
5. ก ะดFก โค งหก
6. เป6น มจากกา ไอ
7. ห อด มอกเสบเ อ งแ ะถุงปอดโป่งพอง  pl%B2%E8Oง มปอดพอง
กั้นเรื้อร&รประเม>นสภ&พผ?Iป;วยุ (
1. ป ะว>อากา แ ะอากา แสดง
1.1 ป ะว>ของบคค ในค อบค วทเค เป6นโ คแ ะป ะว>กา แพGของEFGปCว
1.2 ป ะว>อากา หอบทเกดขMนอ าง วดเ Bวทนท EFปG Cว จะ FGสMกแนนหนGาอก หา ใจ
?าบาก บาง า >Gอง กนงจMงจะหา ใจไดG ถุงปอดโป่งพอง  pl%B2%E8OGาหากมเสมหะจะท?าใหGอากา หอบ นแ งมากขMน เมอไอ
เอาเสมหะออกอากา อาจทเ า งบGาง EFGปCว บาง า หอบจนเหงอออกทว>ว ก ะสบก ะสา Eด ก
Eดนง อากา หอบอาจนานเป6นKวโมงห อเป6นวน
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2. กา > วจ างกา
2.1 กา หา ใจเ วB มาก (tachypnea)
2.2 ฟXงปอดไดG นเส งหวดหวอ (Wheezing)
2.3 ใKGก Gามเนอ กท วงอกในกา หา ใจ
2.4 หอบมากๆ อาจพบอากา เข วค ?า
2.5 ค ?าเส งสนสะเทอนของท วงอกไดGเบา ง
2.6 เมอเคาะหนGาอกเส งจะโป งกGองกวาปก>
2.7 ฟXงเส งหา ใจจะ าวกวาปก>มเส ง องไคแท กเส งหา ใจ
กั้นเรื้อร&รรกั้นเรื้อรษ& กา กษาหอบหดเป6นกา กษา แบบเY บพ น แ ะ ะ ะ าว
กา กษาหอบหดขณะมอากา หอบหดอ างเY บพ น
1. ใหGออก เจนแ ะความKนใน า ทหอบมาก ห อมอากา เข วค ?าแ ะ>GองใหG วมกบ
ความKน เพอปŒองกนเ อบห อด มแหGง ใหGออก เจนในอ> า 2 – 3 > / นาท ใน ะ ะแ ก ถุงปอดโป่งพอง  pl%B2%E8OGาไมด
เพมเป6น 4 – 6 > แ>กา ใหGออก เจนขนาดสFงๆ >Gอง ะวงกา คงของคา บอนไดออกไ ด เนองจาก
เมอโ ห>ไดGอ อก เจนพอ EFGปC ว ไมมอากา หอบ กา ขบคา บอนไดออกไ ดออกจาก างกา
จMงนGอ งดGว
2. ใหG าข า ห อด ม Mงมอ F 2 ก มใหญๆ คอ
2.1 มพาโทมเม>กเอมน (sympathomimetic amine)
2.2 แ นทน (Zanthine) แ ะทโอฟ_ น (Pheophlline) าก มนทใKG ม าก ไดG แ ก
อะมโนโฟ น MงมทงKนดกนแ ะKนดYดเขGาห อดโ ห>
3. ใหGความKนแกทางเดนหา ใจ อาจใKGเค องพนaอ ะอองน?า ห อสFดไอน?า GอนจะKว ใหG
เสมหะเห วขบออกไดGงา ไอน?า Gอน งท?าใหGก Gามเนอห อด มค า >วดGว
4. ใหG าขบเสมหะ
5. ใหG าก อมป ะสาทห อ า ะงบป ะสาท (Sedative แ ะ Transquilizers) เป6นค งค าว
แ>ไมใK าพวกทกดศFน กา หา ใจ
6. ใหGน?าเพ งพอ เพ าะEFGปCว หอบเส น?ามาก ทงทางกา หา ใจแ ะทางเหงอจ?าเป6น>GองใหG
ทางห อดเ อดด?า น?าจะKว ใหGเสมหะเห วขบออกไดGงา
7. ใหGส> อ โด เYพาะใน า ท นแ งใหG าข า ห อด มไมไดGE เKนใน า ทหอบ นแ ง
(Status Asthmaticus)
8. ใหG าปŠKวนะใน า ทหอบทมกา >ดเKอ วมดGว ห อ า ทหอบนานๆ
9. ใหGโ เด มคา บอนเน>ใน า ทโ ห>เป6นก ด
10. ใKGเค องKว หา ใจใน า ทภาวกา ณหา ใจวา ห อ า ทอากา หนกมากๆ
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กั้นเรื้อร&รรกั้นเรื้อรษ&ระยุ (ะยุ (&ว
1. กา กษาทวไป กา ห กเ งจากม พษ กา ห กเ งแ ะก?าจดสา ภFมแพGห กเ งอากา
หนาวเ Bนจด ความกดดน ความKนสFง จดสภาวะแวด GอมในบGานใหGเหมาะสม ห กเ ง แ ะa•ก
ออกก?า งกา บ หา กา หา ใจจะKว กนกา ปŒองกนกา เกดหอบหดไดG
2. กา กษาทาง า โด ใKG า ะงบหอบหดเมอเกดอากา ขMน ห อใKG าปŒองกนกอนมอากา เกด
เKน พวกบ คานค (Bricanyl) ทโอเดอ (Theodure) าดเทน (Zaditen) เป6น>Gน
3. กา กษาโด Yดสา ภFมแพG ( hypo sensitization , desensitization ) เป6นกา กษาโ คภFมแพG
แ ะโ คหอบหดKนดเกดจากสาเห>ภา นอก เมอไดG บกา กษาดGว วlกา กษาทวไปแ ะกา ใKG า
แ GวไดGE ไมด ไมเป6นทพอใจห ออาจใKG วมกน
ขIอว>นจำก> ฉัยและการยุ (ที่ &งกั้นเรื้อร&รพยุ (&บ&ล
1. ไมสามา ถุงปอดโป่งพอง  pl%B2%E8Oท?าใหGทางเดนหา ใจไมสะอาดโ ง เนองจากมกา อดกนของห อด ม
2. มความบกพ องในกา แ กเป นออก เจน เนองจากอ> ากา ะบา อากาศแ ะ
กา Mม าบไมสมด
3. ออนเพ เนองจากเส น?าเก อแ แ ะพ งงานจากอากา หอบ
4. EFGปCว แ ะญา>เEKญปXญหาความเจBบปCว ไมไดG เนองจากขาดความ FGแ ะขาดกา Kว เห อ
ขIอว>นจำก> ฉัยและการยุ (ที่ &งกั้นเรื้อร&รพยุ (&บ&ล ขIอ 1
ไมสามา ถุงปอดโป่งพอง  pl%B2%E8Oท?าใหGทางเดนหา ใจสะอาดโ ง เนองจากมกา อดกนของห อด ม
เปk&หม&ยุ (กั้นเรื้อร&รพยุ (&บ&ล ( Goals )
ทางเดนหา ใจโ ง อากาศเขGาออกจากปอดไดGโด สะดวก
เกั้นเรื้อรณnoกั้นเรื้อร&รประเม>น (Outcome Criterion)
1. อากา เหนอ หอบ ด ง กษณะกา หา ใจแ ะจงหวะกา หา ใจปก> ไมม กษณะ
กา หา ใจถุงปอดโป่งพอง  pl%B2%E8OFกกด
2. ฟXงปอดไมพบเส งหวด พบเส งหวดห อพบเส งหวด ด ง
3. อากา ไอ ด ง ป มานเสมหะ ด ง
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กั้นเรื้อร>จำกกั้นเรื้อรรรมกั้นเรื้อร&รพยุ (&บ&ล (Nursing intervention)

เหตุการผล (Rational)

1. บใหG าข า ห อด ม แ ะท?าใหGห อด มสะอาด
พ Gอมทงสงเก>ฤทlmขGางเค งของ า

1. >ว าจะKว ดกา หดเก B ง >ว ของห อด ม
ท?าใหGห อด มข า >วไดGด แ ะE ของ าจะท?าใหG
ปวดศ ษะ ใจสน >นเ>GนไดG
2. จดทาใหGนอนศ ษะสFง ห อฟบบนโ>fะใKGหมอนหนน 2. ทานจะKว ใหGEFGปCว หา ใจสะดวก
2 – 3 ใบ
3. ใหGน?าอ างเพ งพอ
3. เพ าะอากา เหนอ หอบท?าใหG างกา เส น?าทง
ทางหา ใจแ ะทางเหงอ จMงจ?าเป6น>GองใหGน?าทาง
ห อดเ อดด?า / ทางปากอ างเพ งพอ แ ะน?า ง
Kว ะ า เสมหะใหGออกไดGงา
4. ถุงปอดโป่งพอง  pl%B2%E8OGาเสมหะเหน วมากจ?าเป6น>GองใหGความKนทางกา 4. กา ใKGเค องพน ะอองaอ จะKว ใหGเ สมหะ
หา ใจโด ใKGเค องพน ะอองaอ
เห วออน>ว งไอออกไดG ง า แ ะคงวามKน ง
ท?าใหGก Gามเนอห อด มค า >วไดG
5. สอนกา ไออ างมป ะสทlmภาพ
5. กา ไอจะท?าใหGเสมหะออกจากห อด ม ไมเกด
กา อดกนทางเดนหา ใจ
6. ป ะเมนสญญาณKพ กา หา ใจ ฟXงปอดเป6น ะ ะๆ 6. เพอสงเก>อากา ดขMนห อ ด ง เพอKว ใหGEปFG วC
ไดG บกา กษาอ าง>อเนอง
7. ห กเ งสงก ะ>Gนทท?าใหGเกดอากา หอบหด
7. เพอ ดกา หดเก Bงของห อด ม
ขIอว>นจำก> ฉัยและการยุ (ที่ &งกั้นเรื้อร&รพยุ (&บ&ล ขIอ 2
มความบกพ องในกา แ กเป นออก เจน เนองจากอ> ากา ะบา อากาศแ ะกา Mม าบ
ไมสมด
เปk&หม&ยุ (กั้นเรื้อร&รพยุ (&บ&ล ( Goals )
กา แ กเป นออก เจนดขMน EFปG Cว ไดG บออก เจนเพ งพอส?าห บกา เEาE าญของเ
เกั้นเรื้อรณnoกั้นเรื้อร&รประเม>นผล
- EFGปCว ไมมอากา ก ะสบก ะสา
- กษณะกา หา ใจเป6นปก>
- ไมมอากา ป า มอ – เทGา เข วค ?า
- O2 Sat มคาอ FในKวงปก> ( 95 – 100 % )
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กั้นเรื้อร>จำกกั้นเรื้อรรรมกั้นเรื้อร&รพยุ (&บ&ล ( Nursing intervention )

เหตุการผล ( Rational )

1. ใหG O2 เป6นกา สงเก>ท>GองใหGEFGปCว เมอมเกณ„>Gอง
ใKG O2
2. พ า ามใหGEFGปCว พกEอนใหGมากทสดจดกจก ม
พ าบา ใหG บกวนEFGปCว นGอ ทสด
3. >ด>ามสงเก>อากา ก ะสบก ะสา สบสน อ> า
กา หา ใจ Kพจ กา ใKG accessory muscle เส ง Wheezing
แ ะออก เจน

1. กา ใหG O2 จะKว ปŒองกนภาวะ Hypoxemia EFปG วC
2. เพอ ดกา ใKGพ งงานแ ะความ>Gองกา ออก เจน
ของEFGปCว
3. สงเห านจะKว ป ะเมนความ นแ งของโ ควา
ดขMนห อแ งไดGเป6นอ างด

ขIอว>นจำก> ฉัยและการยุ (ที่ &งกั้นเรื้อร&รพยุ (&บ&ล ขIอ 3
ออนเพ เนองจากเส น?า เก อแ แ ะพ งงานจากอากา หอบ
เปk&หม&ยุ (กั้นเรื้อร&รพยุ (&บ&ล ( Goals )
EFปG Cว แขBงแ ง ไมมอากา ออนเพ น?าแ ะเก อแ ใน างกา อ Fในภาวะสมด
เกั้นเรื้อรณnoกั้นเรื้อร&รประเม>นผล
- EวหนGา>Mง สดKน
- คา Electrolyte อ Fใน ะดบปก>
- สามา ถุงปอดโป่งพอง  pl%B2%E8Oท?ากจก มดFแ >วเองไดG
- ห บพกEอนไดG
กั้นเรื้อร>จำกกั้นเรื้อรรรมกั้นเรื้อร&รพยุ (&บ&ล ( Nursing intervention )
1. ใหGอาหา เส ม เKน E ไมG น?าสGมเ>มเก อ

เหตุการผล ( Rational )
1. น?าE ไมGไมใสเก อ เพอทดแทนเก อโ เด มท
เส ทางเ อด แ ะทางกา หา ใจ
2. จดสงแวด GอมใหGสะอาด สงบ จ?ากดกา เ ม
2. เพอใหGEปFG Cว ไดGพกEอนแ ะ ดกา ใKGออก เจน
ใน างกา จากาก พFดค กบEFเG ม
3. เมออากา ทเ า คว เKB ด >ว เป นเสอEG า วมทง 3. เมอ างกา สะอาดสดKน ท?าใหGเกดความสขสบา
EGาปFทนอน
พกEอนไดGมากขMน
4. >ด>ามสงเก>อากา ไมสมด ของน?า แ ะเก อแ
4. เพ าะกา ขาด Electrolyte จะท?าใหGก Gามเนอท
จากกา >วงน?าดม/ ปXสสาวะ แ ะE Electrolyte
Kว ในกา หา ใจออนแ ง ท? า ใหG เ กดภาวะกา
หา ใจ Gมเห วไดG
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ขIอว>นจำก> ฉัยและการยุ (ที่ &งกั้นเรื้อร&รพยุ (&บ&ล ขIอ 4
EFปG วC แ ะญา>เEKญ>อปXญหาของความเจBบปCว ไมไดG เนองจากขาดความ แFG ะขาดกา Kว เห อ
เปk&หม&ยุ (กั้นเรื้อร&รพยุ (&บ&ล (Goals)
EFปG Cว แ ะญา>สามา ถุงปอดโป่งพอง  pl%B2%E8OเEKญ>อปXญหาของความเจBบปCว ไดG
เกั้นเรื้อรณnoกั้นเรื้อร&รประเม>นผล
- EFGปCว แ ะญา>บอกถุงปอดโป่งพอง  pl%B2%E8OMงแEนกา ด?าเนนKว>ของEFGปวC >อไปไดG
- EFปG วC แ ะญา>บอกถุงปอดโป่งพอง  pl%B2%E8OงM วlกา ปŠบ>>วในเ อง กา บป ะทาน า กา พน าอ างมป ะสทlภาพ
กา บ หา กา หา ใจ กา ควบคมแ ะปŒองกนกา >ดเKอไดG
- มสมพนlภาพในค อบค วเป6นปก>
กั้นเรื้อร>จำกกั้นเรื้อรรรมกั้นเรื้อร&รพยุ (&บ&ล (Nursing intervention)
1. ป ะเมนปXญหาแ ะความ>Gองกา ของEFGปCว แ ะญา>
อ าง ะเอ ด อบคอบ
2. ป อบใจแ ะใหGก?า งใจEFGปCว แ ะญา>
3. ใหG โ อกาสEFG ปC ว แ ะญา> กถุงปอดโป่งพอง  pl%B2%E8O า มขG อ ขG อ งใจแ ะ
พ าบา ใKGเทคนคกา พFดค แบบสมพนlภาพเพอกา
กษา
4. ใหGขGอมF EFGปCว เ องความEดปก>ของกา หา ใจกา
ปŒองกนกา >ดเKอ กา ป บ>วในเ องกา ท?ากจก ม
>างๆ วlกา กษา กา ใKG าฤทlmแ ะพษขGางเค งของ า
วlกา ใหG า วlกา ไอ อ างมป ะสทlภาพ > อดจน
กา บ หา กา หา ใจ
5. แนะน?าวlกา ฟ’“นฟFสภาพ เKน กา บ หา กา หา ใจ
โด ใKGวlกา หอปาก กา จดทาเพอ ะบา เสมหะ
6. แนะน?าญา>ในเ องกา ด?าเนนของโ ค กา ดFแ EFปG วC
ไมใหGโ คกGาวหนGาไปอ าง วดเ Bว

เหตุการผล (Rational)
1. เพอวางแEนใหGความ FGแกEFGปCว แ ะญา>
2. เพอใหGEปFG Cว แ ะญา>ค า ความว>กกงว
3. เพอใหGEปFG Cว แ ะญา> ะบา ความ FGสMกกงว

4. เพอใหGEปFG วC แ ะญา>มความมนใจวาจะดFแ >นเอง
ไดGเมอก บไปอ FบGานแ ะเมอเกดพบปXญหาขMน

5. เพอใหGEFGปCว แ ะญา>ไดGน?าวlดงก าวไปใKGไดG
อ างมป ะสทlภาพ
6. เพอใหGญา>เขGาใจปXญหาสภาพEFGปCว แ ะมความ
มนใจในกา ดFแ สนบสนนใหGก?า งEFGปCว ในกา
ฟ’“นฟFสภาพกา หา ใจไดGอ างมคณคา

กั้นเรื้อร&รว&งแผนจำก%&หนH&ยุ (ผ?Iป;วยุ (และกั้นเรื้อร&รด?แลตุการนเองที่ +,บI&น
โ คหอบหดเป6นโ คเ อ ง EFGปCว แ ะค อบค วแ ะบคค ทเก วขGองจ?าเป6น>Gอง FGคอ สาเห>
กา เกดโ ค กา ดFแ กา กษา กา Kว เห อEFGปCว ในกา คGนหาสาเห>สงเส ม ห อสาเห>ทท?าใหG
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EFGปCว มอากา หอบหด เKน เกส ดอกไมG ขนส>ว ห อaCน ะออง แ ะหาทางห กเ งสง ะคา เคอง
เKน ควนบห แ ะสา ะคา เคองอนๆ เKน สเป ป บอากาศ อากาศทแหGงKน อากาศเ Bน สงส?าคญ
EFGปCว >Gองห กเ ง คอ สงก ะ>GนใหGเกดกา อกเสบในห อด ม สวนสงก ะ>GนใหGห อด ม>บแคบ
ไมคอ ส?าคญนก เพ าะเมอเ า กษาโ คใหGห อด มไมไหว>อสงก ะ>GนEFGปCว กBจะไมเกดอากา เมอ
เจอสงก ะ>Gนเห าน
ส ปกา พฒนาความสามา ถุงปอดโป่งพอง  pl%B2%E8Oในกา ดFแ >นเองของEFปG วC โ คหอบหด มห กส?าคญ 3 ป ะกา คอ
กา มความ คFG วามเขGาใจเ องโ ค กา ห กเ งสงทแพGห อท?าใหGโ คก?าเ บ กา ปŠบ>>น ดFแ >นเอง
กา บ โภคสา น?าอ างเพ งพอ เพอ ะ า แ ะขบเสมหะไดGด กา บป ะทาน า แ ะทส?าคญ คอ
วlกา พน าทถุงปอดโป่งพอง  pl%B2%E8OFก>Gอง แ ะมป ะสทlภาพ

36

เอกั้นเรื้อรส&รอI&งอ>ง
กา พ าบา EFGใ หญแ ะEFGสFงอา เ ม 2 พมพค งท 9 2551 โค งกา สวสดกา วKากา สถุงปอดโป่งพอง  pl%B2%E8O า บน
พ ะบ ม าKKนก บ ษท ทl นท กา พมพ
กา พ าบา EFGปวC โ ค ะบบหา ใจ พมพค งท 1 หจก.lนบ ณกา พมพ กทม.
กา พ าบา อา ศาส> เ ม 2 พมพค งท 11 หGางหGนสวนจ?ากด ว พ น>ง กทม.
คFมอกา วางแEนกา พ าบา โด ใKGก ะบวนกา พ าบา เ ม 2 พมพค งท 2 2553 หจก.
อ ณกา พมพ กทม.
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ม&ตุการรฐ&นกั้นเรื้อร&รพยุ (&บ&ลผ?Iปว; ยุ (โรคปอด
โรคปอดอกั้นเรื้อรเสบชื้อ浴p8มชื้อ浴p8น (Community – Acquired Pneumonia)
นางนงนK หอมขจ
นางพจนา ห เจ ญ
น.ส.ดจเดอน เมlสทlm
น.ส.ว ว ณ เขBมจนท

ชื้อ浴p8,อโรค / น>ยุ (&ม
โ คปอดอกเสบKมKน (Community - Acquired Pneumonia, CAP) เป6นก ะบวนกา อกเสบของ
ถุงปอดโป่งพอง  pl%B2%E8Oง มปอด สงE ใหGเนอปอดแขBง แ ะมหนองในถุงปอดโป่งพอง  pl%B2%E8Oง มปอด เป6นโ ค>ดเKอทมอ> า>า คอนขGางสFง
ถุงปอดโป่งพอง  pl%B2%E8OMง 1 ใน 5 อนดบโ คแ กท>GองเaŒา ะวงของก ะท วงสาlา ณสข
กั้นเรื้อร&รแบHงชื้อ浴p8น>ดของปอดอกั้นเรื้อรเสบ สามา ถุงปอดโป่งพอง  pl%B2%E8OแบงไดGห า กษณะ เKน
1. แบง>ามKนดของเKอทท? า ใหG เ กดโ ค เKน Pneumococcal pneumonia , Staphylococcal
pneumonia, Fungal pneumonia, Mycoplasma ห อ Viral pneumonia, Pneumocystis carini
2. แบง>าม>? า แหนงทเกด เKน bronchopneumonia จะเป6 น กบถุงปอดโป่งพอง  pl%B2%E8O ง มอ F อบๆ bronchi
bronchopneumonia จะป6น ห อม กา อกเสบของปอดก ะจา ไปทวปอดทงสองขG า ง ปอดอกเสบ
เYพาะก บ (lobar pneumonia) จะเป6นเYพาะปอดก บใดก บหนMง ห อปอดอกเสบในEนงถุงปอดโป่งพอง  pl%B2%E8Oง ม
(interstitial pneumonia) MงพบไดGจากกา อกเสบท>ดเKอไว ส mycoplasma ห อสาเห>อน
3. แบง>าม กษณะกา เกด คอ
3.1 เกดจากเสมหะคงคGางในห อด มแ ะปอดในคนไขGทออนแอ (Hypostatic Pneumonia)
3.2 ปอดอกเสบจากกา ส?า กสง>างๆ เขGาไปในห อด ม (Aspirated Pneumonia)
พยุ (&ธิกำ>สร+รว>ที่ ยุ (&
ปอดอกเสบทเกดจากเKอ (pneumococci) มกจะเป6นทก บปอด>งแ>หนMงห อมากกวาขMนไป
pneumococci ไมใKเป6นแบคทเ >วเด วทท?าใหGเกดปอดอกเสบเYพาะก บ(lobar pneumonia)ไมวา
สาเห>จากเKอแบคทเ >วใดกB>าม ปอดอกเสบเYพาะก บจะมพ าlสภาพแบงไดGเป6น 3 ะ ะ คอ
ะ ะท 1 ะ ะเ อดคง (Congestion) พบใน 12-24 Kม. ห งจากแบคทเ เขGาไปในถุงปอดโป่งพอง  pl%B2%E8Oง มจะม
กา เพมจ?านวนขMนอ าง วดเ Bว มกา >อบสนองของ างกา เกดขMน โด มเ อดคงในบ เวณทมกา
อกเสบ แ ะม cellular exudate เขGาไปในถุงปอดโป่งพอง  pl%B2%E8Oง ม ใน ะ ะนอาจมแบคทเ เขGาสFก ะแสโ ห>(bacteremia) ไดGดวG
ะ ะท 2 ะ ะปอดแขBง>ว (Hepatization) ะ ะนเกดขMนในวนท 2 -3 ของโ ค มเมBดเ อดขาว
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เพมขMนแ ะกนแบคทเ ห อดเ อดaอ ของปอดทEนงถุงปอดโป่งพอง  pl%B2%E8Oง มข า >วออกมาก ท?าใหGเนอปอดมสแดง
จดเ กวา red hepatization >อมาเมBดเ อดขาวจะเขGามาแทนทเมBดเ อดแดงในถุงปอดโป่งพอง  pl%B2%E8Oง มมากขMน ห อดเ อด
จะมขนาดเ Bก ง ท?าใหGเนอปอดมสเทาเ กวา gray hepatization
ะ ะท 3 ะ ะฟ’“น>ว (Resolution) ป ะมาณวนท 7 -10 ของโ ค เมอ างกา มภFม>Gานทาน
โ คเกดขMนมเอBน มออกมา ะ า ไฟบ น exudate สวนใหญจะถุงปอดโป่งพอง  pl%B2%E8OกF ก?าจดออกจากบ เวณทมกา อกเสบ
โด เ โมโนนวเค ทเห อจะห ดออกมาเป6นเสมหะขณะไอ ะ ะนกา อกเสบของเ อหGมปอด
จะหา ไปห อมพงEดเกดขMนแทน
- พ าlสภาพทเกดขMนใน bronchopneumonia มกจะก ะจา เป6นห อมๆ อ F อบห อด ม
แ ะอาจจะเป6นห า ๆ ก บ
- พ าlสภาพทเกดขM นในปอดอกเสบในEนงถุงปอดโป่งพอง  pl%B2%E8O ง ม (lnterstitial pneumonia) พบวา
Eนงถุงปอดโป่งพอง  pl%B2%E8Oง มบวม แ ะมเ Kนดโมโนนวเค แ ะไฟบ นแท กก ะจา อ Fทวไป บางค งอาจพบ
exudates จ?านวนเ BกนGอ ในถุงปอดโป่งพอง  pl%B2%E8Oง มแ ะอาจมกา ท?า า Eนงถุงปอดโป่งพอง  pl%B2%E8Oง มเกดขMน
อ&กั้นเรื้อร&รและอ&กั้นเรื้อร&รแสดงที่ &งคล>น>กั้นเรื้อร EFปG Cว โ คปอดอกเสบมกมอากา ดง>อไปน
- มไขGสF ง หนาวสน ไอ เสมหะ ะ ะแ กอาจเป6 น สสนม>อมาเป นเป6 น สเห องขน
ปนหนองห อเข ว เจBบหนGาอกค Gา ถุงปอดโป่งพอง  pl%B2%E8OFกทมแทง จะเป6นมากเมอหา ใจเขGา ห อเค อนไหวท วงอก
- อากา ของ ะบบทางเดนอาหา เKน ทGองอด ค นไสGอาเจ น ทGองเส มกจะใหGป ะว>วา
EFปG Cว พMงเกดความเจBบปCว เก วกบ ะบบทางเดนหา ใจ
- EFGปCว ปอดอกเสบม กษณะเYพาะคอ เมอมอากา มาก มกนอน>ะแคงทบปอดขGางทเกด
กา อกเสบ เป6นกา จ?ากดกา เค อนไหวหนGาอกดGานนน เพอ ดความเจBบปวด EFGปCว ทมอากา นแ ง
จะมอากา ออนเพ ปวดศ ษะ เหนอ หอบ หา ใจเ Bว>น 30 - 50 ค ง / นาท อาจมภาวะพ อง
ออก เจน(hypoxemia) ห อ ป า มอป า เทG า เ B น ด เข วไดG (peripheral cyanosis) ถุงปอดโป่งพอง  pl%B2%E8OG า มอากา
หา ใจจมFกบาน เป6น>วKวดวาEFปG Cว มภาวะหา ใจ ?าบาก (respiratory distress)
- ะ ะแ กEFGปCว จะไอแหG งๆ สนๆ เจBบหนGา อกมาก >อมาไอมเสมหะ แ ะจะเจB บ ปวด
หนGาอกนGอ ง ะ ะแ กเสมหะอาจมสสนม >อมาจะเป6นสเห องปนหนอง เหน วแ ะไอออก
?าบาก
- ฟXงปอดบ เวณทมกา อกเสบ จะไดG นเส งก อบแก บ (crepitation) กา ข า ของปอด
บ เวณนนจะนGอ ง ท?าใหGไดG นเส ง มเขGาปอดเบา ง
กั้นเรื้อร&รรกั้นเรื้อรษ&พยุ (&บ&ล
ห กในกา ดFแ EFGปCว ปอดอกเสบคอกา ใหG าทมป ะสทlภาพเพอท?า า เKอทเป6นสาเห>
นอกจากนนจะเป6นกา กษาพ าบา >ามอากา เพอป ะคบป ะคองแ ะบ เทาอากา >างๆ > อดจน
ปŒองกนโ คแท ก GอนทอาจเกดขMน
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1. กา วมมอกบแพท ในกา วนจY โ คเพอKว ใหG EFG ปC ว ไดG บกา กษาทถุงปอดโป่งพอง  pl%B2%E8OF ก >G อ ง
ทนทวงท
2. กา ใหG าปŠKวนะ>ามแEนกา กษาของแพท เ มใหG าปŠKวนะมกจะใหG าค มไป
กอนทจะท าบE กา เพาะเKอ โด แพท มกจะคาดคะเนวาจะเป6น เKอ>วใดเมอE กา เพาะเKอ
ก บมาจMงเป น าปŠKวนะ>ามความไวของเKอนนๆ กอนใหG าปŠKวนะจะ>G อ งถุงปอดโป่งพอง  pl%B2%E8Oา มEFG ปC ว ถุงปอดโป่งพอง  pl%B2%E8OMง
ป ะว>กา แพG า สงเก>Eน อากา คน ทGองเส ค นไสG อาเจ น ห อ anaphylactic shock ของEFGปCว
ถุงปอดโป่งพอง  pl%B2%E8OGาใหG าปŠKวนะไดG วดเ Bวแ ะถุงปอดโป่งพอง  pl%B2%E8OFก>GองกบเKอ อากา >างๆกBจะหา ไป ภา ใน 2-3 วน ไขGกBจะ ด ง
ถุงปอดโป่งพอง  pl%B2%E8OGาหากอากา >างๆ งคงมอ FอาจจะนMกถุงปอดโป่งพอง  pl%B2%E8OMงภาวะแท ก Gอน
3. กา ดFแ แ ะบ?าบดทาง ะบบหา ใจโด เYพาะ เป6นสงจ?าเป6นส?าห บEFGปCว ปอดอกเสบ
เนองจากกา ะบา อากาศแ ะแ กเป นกfา อาจจะไมดพอ เพ าะม exudates ในถุงปอดโป่งพอง  pl%B2%E8Oง มปอดแฟบ
มเสมหะในทางเดนหา ใจแ ะอาจจะมกา หด ด>วของห อด ม กา ดFแ แ ะบ?าบดทาง ะบบหา ใจน
จะ>Gองเหมาะสมในแ> ะบคค ในEFGปCว ว K า เฟ ก กา ไอมกจะนGอ แ ะ>Gองกา กา ดFแ อ าง
ใก GKด เพอKว เอาเสมหะออก กา ใหGออก เจนจะKว ใหGEFGปCว หา ใจไดGดขMน Kว บ เทาอากา
ก ะสบก ะสา แ ะอากา เหนอ กา ท?ากา ภาพบ?าบดท วงอกพ อG มทงกา ใหGความ FG เKน กา เคาะปอด
เป6นสงจ?าเป6นเมอEFปG วC มเสมหะเหน ว ไอออกเองไดG าก กา เคาะปอดKว ใหGเสมหะห ด อนออกมา
ไดGงา ขMนเมอก ะ>GนใหGEFGปCว ไอ ห ออาจจะKว ดFดเสมหะออกใหGEFGปCว โด ใKGเค องแ งดน บ
(negative pressure) วมกบกา จดทาเพอ ะบา เสมหะ (postural drainage)
4. กา ใหGความ แFG กEFGปCว แ ะญา> ถุงปอดโป่งพอง  pl%B2%E8OMงกา ดFแ ความสมด ของสา น?าแ ะอเ คโ> >
5. EFGปCว ทเบออาหา กา ดFแ เ องอาหา เป6นสงส?าคญทจะ>GองดFแ ใหGEFGปCว ไดG บสา
อาหา อ างเพ งพอ ในก ณEFGปCว มอากา ค นไสGอาเจ น บป ะทานอาหา ไมไดG ห อทานไดGนGอ
จ?าเป6น>GองใหGสา น?าทางห อดเ อดด?า นอกจากจะไดGน?าแ Gว งไดGเเค อ แ ะเก อแ ทดแทนดGว
EFGปCว ทหอบหา ใจ ?าบาก จะ>GองใหGอาหา เห วเพอกา บป ะทานไดGงา แ ะใKGพ งงานนGอ ใน
กา บป ะทาน
6. ใหGEFGปวC ไดGพกEอนอ างเพ งพอ ทง างกา แ ะจ>ใจ
7. ใหG า ดไขGแ GวKว เKBด>ว เมอไขGสFง EFGปCว สวนมากเมอเ มมไขGจะไม อมใหGเKBด>ว
เพ าะหนาวสน คว จะใหG า ดไขGกอน เมอ าเ มออกฤทlmจMงเKBด>ว ดไขG
8. ดFแ ความสะอาดของปากฟXนเป6นพเศษเพอ ดโอกาสกา ไดG บเKอทางKองปากเพม
โด เYพาะใน ะ ะทEFGปCว มไขG
9. กา ปŒองกนแ ะควบคมกา แพ ก ะจา ของเKอปอดอกเสบจากเKอแบคทเ แ ะไว ส
สามา ถุงปอดโป่งพอง  pl%B2%E8O>ด>อไดGถุงปอดโป่งพอง  pl%B2%E8OGาEFGปCว มไขG จMง>Gอง ะมด ะวงกา แพ ก ะจา ของเKอ
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กั้นเรื้อร&รว>นจำก> ฉัยและการยุ (ที่ &งกั้นเรื้อร&รพยุ (&บ&ล
1. ไมสามา ถุงปอดโป่งพอง  pl%B2%E8Oท?าใหGทางเดนหา ใจสะอาดโ ง เนองจากเสมหะเหน วขGน แ ะมเสมหะ
คงคGางป มาณมาก
2. กา หา ใจไมเพ งพอเนองจากปอดถุงปอดโป่งพอง  pl%B2%E8OFกจ?ากดจากกา อกเสบ ห อกา เจBบหนGาอก
3. ไดG บสา อาหา แ ะน?าไมเพ งพอกบความ>Gองกา ของ างกา เนองจากEFGปCว เบอ
อาหา ค นไสGอาเจ น
4. อาจเกดภาวะแท ก Gอน เนองจากปอดเส หนGาทแ ะEFGปCว ไขGสFงมาก
5. EFปG วC แ ะญา>ว>กกงว เนองจากขาดความ FG ความเขGาใจภาวะของโ ค แ ะขาดกา Kว เห อ
กั้นเรื้อร&รว>นจำก> ฉัยและการยุ (กั้นเรื้อร&รพยุ (&บ&ลขIอ 1
ไมสาม ถุงปอดโป่งพอง  pl%B2%E8Oทา? ใหGทางเดนหา ใจโ ง เนองจากเสมหะเหน วขGน แ ะมเสมหะคงคGางป มาณมาก
จำกดประสงคoของกั้นเรื้อร&รพยุ (&บ&ล
ทางเดนหา ใจโ ง อากาศEานเขGาออกจากปอดไดGสะดวก
เกั้นเรื้อรณnoกั้นเรื้อร&รประเม>นผล
- ฟXงเส งปอดพบเส งค ดค าดของเสมหะ ด งห อไมมเ
- กษณะกา หา ใจปก> ไมมอากา เหนอ หอบ
−ฟXงเส งหา ใจปก>เทากนทวบ เวณปอดทงสองขGาง
−

กั้นเรื้อร&รปฏิบัติการnP慪䩟P>บตุการ>กั้นเรื้อร&รพยุ (&บ&ล
1. จดทา ะบา เสมหะ วมกบกา เคาะปอดเพอใหGเสมหะ
มา วมอ Fทห อด มสวน>Gน แ GวใหGEFGปวC ไอออกห อ
ใKGเค อง negative pressure Kว ดFดเสมหะออกใหG
2. EFG ปC ว ทไมมแ งไอ>G อ งก ะ>G น ห อใKG เ ค องดF ด
เสมหะ>ามความจ?าเป6น
3. ท? า ใหGเ สมหะเห วโด กา แนะน? า ใหG ด มน? า อ าง
เพ งพอ อาจพน ะอองน?าโด ใKGเค องพน าเพอใหG
ความKมKนแกทางเดนหา ใจ
4. EFGปCว ทออนเพ มาก แนะน?าก ะ>GนใหGเป นทา
บอ ๆ ห อ กจากเ> งท?ากจก มเบาๆ
5. ใหG าขบเสมหะแ ะข า ห อด ม แ ะ าทท?าใหG
เสมหะเห ว

เหตุการผล
1. เพอKว ใหGทางเดนหา ใจโ งโด กา ะบา เสมหะ
Kว ใหG EFG ปC ว สามา ถุงปอดโป่งพอง  pl%B2%E8O ไ อขบเสมหะออกไดG อ างม
ป ะสทlภาพ
2. เพอปŒองกนกา อดกนของห อด ม
3. เพอใหGเสมหะออน>วนม EFปG วC สามา ถุงปอดโป่งพอง  pl%B2%E8OไอขบออกไดG

4. กา เค อนไหว างกา จะKว ใหGเสมหะทเกาะEนง
ห อด มเค อนห ดออกมาไดGงา
5. เพอKว ใหGเสมหะขบออกไดGสะดวก แ ะKว ใหG
ทางเดนหา ใจโ ง
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กั้นเรื้อร&รปฏิบัติการnP慪䩟P>บตุการ>กั้นเรื้อร&รพยุ (&บ&ล
เหตุการผล
6. บป ะทาน าปŠKวนะใหGค บ>ามขนาดแ ะเว า 6. เพอ ดกา ก ามของเKอโ ค ดกา อกเสบของ
>ามแEนกา กษาของแพท
ปอดแ ะความ นแ งของโ ค
7. ห กเ งอากาศเ Bนจดห อใสเสอEGาใหGเหมาะสม 7. เพอปŒองกนกา เกดกา หดเก Bงของห อด ม
กบสภาพอากาศ
กั้นเรื้อร&รว>นจำก> ฉัยและการยุ (กั้นเรื้อร&รพยุ (&บ&ล ขIอ 2
กา หา ใจไมเพ งพอเนองจากพนทกา แ กเป นกfา ในปอดถุงปอดโป่งพอง  pl%B2%E8OFกจ?ากดจากกา อกเสบ
ห อกา เจBบหนGาอก
จำกดประสงคoของกั้นเรื้อร&รพยุ (&บ&ล
กา หา ใจดขMน ปอดข า >วไดGเ>Bมท กา ะบา อากาศเพ งพอเหมาะสม
เกั้นเรื้อรณnoกั้นเรื้อร&รประเม>นผล
- จ?านวนค งของกา หา ใจ จงหวะ ความ Mกของกา หา ใจปก>
- ไมมอากา หา ใจ ?าบาก หา ใจ>น จมFกบาน ห อใKGก GามเนอKว ในกา หา ใจ
- ไมมอากา ก ะสบก ะสา เข วค ?า มMนงง สบสน ปวดศ ษะ
- ะดบออก เจนในเ อดอ Fในเกณ„ปก>
กั้นเรื้อร&รปฏิบัติการnP慪䩟P>บตุการ>กั้นเรื้อร&รพยุ (&บ&ล
1. กา ใหGออก เจนใน า ทอากา นแ งปานก าง
โด ป ะเมนE กา วเค าะหกf า ในโ ห>แดงพบ
คาแ งดนออก เจน>?า
2. ใหG ค? า แนะน? า แกEFG ปC ว แ ะญา>ก ะ>G น ใหG EFG ปC ว
บ หา กา หา ใจ
3. เมอมอากา เหนอ หอบ แนะน?ากา จดทาใหGEFGปCว
นอนศ ษะสFงห อฟบกบโ>fะ
4. >ด>ามป ะเมนกา หา ใจ จงหวะ ความ Mกของกา
หา ใจเป6น ะ ะๆ
5. เมอมอากา เจBบปวดใดๆ ใหG าบ เทาอากา ปวด
6. ดกา >ดเKอของปอดโด ใหG าปŠKวนะใหGถุงปอดโป่งพอง  pl%B2%E8OFก>Gอง
>ามขนาดแ ะเว าแ ะเaŒา ะวงอากา ขGางเค งของ า

เหตุการผล
1. เพอปŒองกนกา หมดส>จากภาวะเหนอ หอบแ ะ
พ องออก เจน
2. เพอKว ใหGมกา ะบา อากาศในปอดดขMน
3. เพอใหGก ะบง มห อน>ว หา ใจไดGสะดวกขMนจาก
ปอดข า >วไดGดขMน
4. เพอเaŒา ะวงอากา EFปG วC แ ะกา Kว เห อไดGทนทวงท
5. เพอปŒองกนกา หา ใจ>นห อก นหา ใจเมอมอากา ปวด
6. าปŠKวนะจะ กษากา >ดเKอในปอดมE ใหGเสมหะ
ด งท?าใหGกา หา ใจโ งขMน
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กั้นเรื้อร&รว>นจำก> ฉัยและการยุ (กั้นเรื้อร&รพยุ (&บ&ลขIอ 3
ไดG บสา อาหา แ ะน?าไมเพ งพอกบความ>Gองกา ของ างกา เนองจากEFGปCว เบออาหา
ค นไสGอาเจ น
จำกดประสงคoของกั้นเรื้อร&รพยุ (&บ&ล
- EFGปCว ไดG บสา อาหา แ ะน?าเพ งพอกบความ>Gองกา ของ างกา
- น?าแ ะ electrolyte ใน างกา อ Fในภาวะสมด
- น?าหนก>วไม ด
เกั้นเรื้อรณnoกั้นเรื้อร&รประเม>นผล
- ไมมอากา ขาดน?า เKนEวหนงแหGง มa_ปากแหGง
- น?าหนก>วEFGปวC เพมขMน ห อคงท
- กษณะส แ ะป มาณของปXสสาวะปก>
- ป มาณน?าออก/น?าเขGา สมด กน
- คาอเ Bกโท (electrolyte) ในเ อดอ Fในภาวะสมด
กั้นเรื้อร&รปฏิบัติการnP慪䩟P>บตุการ>กั้นเรื้อร&รพยุ (&บ&ล
1. ดFแ ใหGEปFG วC ไดG บน?าอ างเพ งพอป ะมาณ 2000 /วน
โด ก ะ>GนใหGดมน?า>ามทEFปG วC >Gองกา เKน น?าหวาน
น?าสGมคน น?าE ไมG น?ามะพ าG ว น?า ป อาจเ>มเก อแกงเ กB นGอ
2. ถุงปอดโป่งพอง  pl%B2%E8OGาEFGปCว บป ะทานไมไดG พจา ณาใหGสา น?าทาง
ห อดเ อดด?า>ามแEนกา กษา
3. มไขGสFงแนะน?าใหGพกEอนบนเ> งห อ ดกจก ม

เหตุการผล
1. เพอใหGEFGปCว ไดG บป มาณน?า>าม>Gองกา กา ใส
เก อแกงในน?าE ไมGเพอทดแทนโ เด มทเส ไปทาง
เหงอแ ะกา มไขG
2. เพอใหGEFGปCว ไดG บสา น?าอ างเพ งพอ ปŒองกนไม
ใหGเกดกา พ อง electrolyte
3. กา พกEอนห อกา ดกจก ม จะKว ดกา เEา
พ าญความ Gอนใน างกา ไดG
4. ดโอกาสทเKอโ คจากKองปาก ก าม งสFปอด
4. แนะน?ากา ท?าความสะอาดในKองปากบอ ๆ
ดอากา ปากแหGง แ ะ งก ะ>GนใหGEปFG วC มความ สFG กM
อ าก บป ะทานอาหา
5. คว เ มใหGอาหา เห ว อาหา ออน แ ะอาหา l มดา 5. เนองจากEFGปCว จะสFญเส พ งงาน สFญเส พ าสมา
เมอEFGปCว มอากา ดขMนคว ใหGสา อาหา ทมโป >นสFง แ ะเ จากกา อกเสบของปอด จMง>GองใหGอาหา ท
มพ งงานสFงทดแทน
มแค อ อ างนGอ 1200 – 1500 แค อ / วน
6. จดสงแวด อG มในหGองพกใหGสะอาด ไมมก น บกวน 6. จะKว ก ะ>GนใหGEFGปวC บป ะทานอาหา ไดG
7. เพอป ะเมนภาวะกา ขาดสา อาหา แ ะน?า ห ง
7. ป ะเมนกา Kงน?าหนกEFGปวC สปดาห ะ 1 ค ง
จากทใหGค?าแนะน?าในเ องโภKนากา
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กั้นเรื้อร&รว>นจำก> ฉัยและการยุ (กั้นเรื้อร&รพยุ (&บ&ลขIอ 4
อาจเกดภาวะแท ก Gอน เนองจากปอดเส หนGาทแ ะEFGปCว ไขGสFง
จำกดประสงคoของกั้นเรื้อร&รพยุ (&บ&ล
EFปG Cว ป อดภ จากภาวะแท ก Gอน>างๆ
เกั้นเรื้อรณnoกั้นเรื้อร&รประเม>นผล
1. อากา EFGปCว ดขMน>าม ?าดบ
2. อณหภFม างกา ด ง
3. ภาพ งสปอดดขMน>าม ?าดบจนเป6นปก>
กั้นเรื้อร&รปฏิบัติการnP慪䩟P>บตุการ>กั้นเรื้อร&รพยุ (&บ&ล
1. เaŒ า ะวงสงเก>อากา EFG ปC ว เ องอากา ไขG สF ง
ความดนโ ห> ด ง หา ใจ ?าบาก นอน าบไมไดG ไอ
มเสมหะเป6นฟองโ ห> สบสน เพGอค ง
2. แนะน?าใหGพกEอนอ างเพ งพอ

เหตุการผล
1. อากา ดงก าวเป6นสญญาณบอกถุงปอดโป่งพอง  pl%B2%E8OMงภาวะวกฤ>ของEFG
ปCว ทเขGาสFภาวะอากา แท ก Gอน เKน KBอกจากกา >ด
เKอ ปอดบวมน?า มหนองในโพ งเ อหGมปอด
2. เพอใหG างกา ฟ’“น>ว ดโอกาสกา >ดเKอก บ ?า
ใน ะ ะฟXกฟ’“น
3. ห กเ งสงก ะ>GนใหGเกดกา ะคา เคองทางเดน 3. เพอปŒ อ งกนกา เกดปอดอกเสบ ? า ห อห อด ม
หา ใจ เKน ควนบห แ ะแนะน?ากา บ หา ปอด
อกเสบบวม >บแคบ จากสงก ะ>Gน
4. แนะน?า กา บป ะทาน าปŠKวนะใหGค บทกมอ 4. เพอปŒองกนกา ดอ า แ ะกา ก บเป6น ?าจากกา
อ าง>อเนอง
บป ะทาน าไม>อเนอง
5. แนะน?ากา ท?าความสะอาดในKองปากบอ ๆ
5. ดโอกาส ก ามของเKอโ คจากKองปาก งสFปอด
6. แนะน?ากา มา> วจ>ามนดเพอป ะเมนภาพ งสปอด 6.เพอ>ด>ามดFอากา ของโ ค แ ะความกGาวหนGาใน
กา กษา
กั้นเรื้อร&รว>นจำก> ฉัยและการยุ (กั้นเรื้อร&รพยุ (&บ&ลขIอ 5
EFปG Cว แ ะญา>ว>กกงว เนองจากขาดความ FG ความเขGาใจ แ ะขาดกา Kว เห อ
จำกดประสงคoของกั้นเรื้อร&รพยุ (&บ&ล
EFปG Cว แ ะญา>ค า ว>กกงว สามา ถุงปอดโป่งพอง  pl%B2%E8OเEKญปXญหาความเจBบปCว ไดG
เกั้นเรื้อรณnoกั้นเรื้อร&รประเม>นผล
1. EFGปCว แ ะญา> ะบา ความ FGสMก ความคบขGองใจ ห อปXญหาใหGพ าบา ฟXง
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2. EFปG วC แ ะญา>สนใจ กถุงปอดโป่งพอง  pl%B2%E8OามปXญหากา เจBบปCว เKน สาเห>ของโ ค กา > วจเพอวนจY
กา กษา กา พ าก ณโ ค
3. EFGปCว แ ะญา>พFดค ห อบอกถุงปอดโป่งพอง  pl%B2%E8OMงวlกา แกGปXญหา > อดจนกา ป บเป นกจก ม
กา ท?างานห อทอ Fอาศ ไดG
กั้นเรื้อร&รปฏิบัติการnP慪䩟P>บตุการ>กั้นเรื้อร&รพยุ (&บ&ล
1. ป ะเมนความ FGในเ องโ ค / กา ดFแ >นเองขณะ
เจBบปCว
2. ส GางสมพนlภาพกบEFGปCว แ ะค อบค วดGว ก า
ทเป6นม>
3. เป”ดโอกาสใหGEFGปCว แ ะค อบค ว กถุงปอดโป่งพอง  pl%B2%E8OามปXญหา
ขG อ ขG อ งใจ โด พ าบา แสดงทาททสนใจเ>B ม ใจ
ใหGบ กา
4. ใหGความ FGแกEFGปCว แ ะญา>เก วกบสาเห>ของโ ค
ภาวะแท ก อG น> อดจนกา ปŠบ>>วใน ะ ะฟXกฟ’น“

เหตุการผล
1. เพอจะไดGใหGความ FGเพมเ>มในสวนทขาด
2. เพอEFปG วC แ ะญา>เกดความไวGวางใจในกา ใหGขอG มF
3. เพอท าบถุงปอดโป่งพอง  pl%B2%E8OMงปXญหาทEFปG Cว แ ะญา>>Gองกา ใหGKว
แ ะเพอใหGเกดกา ไวGใจในกา เป6นทป MกษาแกEFGปCว
แ ะญา>
4. เป6นกา ส GางความมนใจใหGEFGปCว แ ะญา>ไดGดFแ
ะหวางทพกฟ’“นทบGานอ างมป ะสทlภาพ

กั้นเรื้อร&รว&งแผนจำก%&หนH&ยุ (ผ?Iป;วยุ (และกั้นเรื้อร&รด?แลตุการนเองที่ +,บI&น
1. อlบา ใหGEFGปCว แ ะญา>เขGาใจวาอากา ออนเป ออนเพ ห ออา มณ Mมเศ Gา ท?าใหG
ะ ะเจBบปCว ของปอดอกเสบ าวนานกวาปก>
2. วางแEนใหGความ FGแกEFGปCว แ ะญา>เก วกบฤทlmแ ะE ขGางเค งของ าแ> ะ>วทEFGปCว
ไดG บ
3. กา ฟ’น“ ฟFสภาพ างกา โด ใหGEปFG วC เ มท?ากจก มท ะนGอ ไมออกก?า งกา มากเกนไป
เพ าะจะท?าใหG างกา ใKGพ งงานมากเกนไปในขณะท างกา งไมแขBงแ ง แ ะคว บป ะทาน
อาหา ใหGเพ งพอกบความ>Gองกา ของ างกา วมทงมกา พกEอนนอนห บอ างเหมาะสม
4. สอนถุงปอดโป่งพอง  pl%B2%E8OMงกา ปŒองกนกา >ดเKอ ะสงทจะท?าใหGEFGปCว ไว>อกา >ดเKอ โด กา พกEอน
ใหGเพ งพอ บป ะทานอาหา ใหGเพ งพอถุงปอดโป่งพอง  pl%B2%E8OFกสวน ห กเ งจากคนเป6นหวด ใสหนGากากเมอ>Gองออก
ไปนอกบGานห อไปในทKมKน ห กเ งกา อ Fในทมความเ Bนมากๆ เKน หGองป บอากาศทเ Bนมาก
วมทงท?างานเก วขGองกบน?าแขBง เKน จบน?าแขBงนานๆ ห ออ FในหGองเ Bน เป6น>Gน ดFแ างกา ใหG
อบอนอ เสมอ
F
โด ใสเสอEGาใหGเหมาะสมกบสภาพอากาศในแ> ะวน
5. EFG ปC ว >G อ ง บก บมาพบแพท ถุงปอดโป่งพอง  pl%B2%E8OG า มอากา ดงน คอ ไอมาก เสมหะมหนองแ ะม
ป มาณมาก ห อ หา ใจ>น เ Bว เหนอ มากขMน แ ะมไขGสFง
6. ห กเ งควนบห แ ะกา ดมส า เพ าะเส ง>อกา เกดปอดอกเสบ ?าอก
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7. ะวงกา ส?า กอาหา เนองจากท?าใหGเกดปอดบวมจาก>ดเKอทมาจากเศษอาหา ทส?า ก
แ ะ งสFปอด ในEFปG วC ไม สFG กM >วปŒองกนกา ส?า กโด กา จดทานอน>ะแคง ศ ษะสFง ขณะปŒอนอาหา
ห อกา ใหGอาหา ทางสา างดGว ความ ะมด ะวง ใหGอาหา KGาๆ แ ะท?าความสะอาดปากฟXนบอ ๆ
8. ใหGEFGปCว ก บมาพบแพท ห งก บบGาน 4 – 6 สปดาห เพอกา >ด>ามอากา ดGว กา
ถุงปอดโป่งพอง  pl%B2%E8Oา ภาพ งสปอด ?า
9. แนะน?ากา Yดวค นปŒองกนโ คปอดอกเสบจากเKอ Pneumocoei ในEFปG วC โ คปอดเ อ ง
EFสG Fงอา ทมขGอจ?ากดในกา กา เค อนไหว
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เอกั้นเรื้อรส&รอI&งอ>ง
กา พ าบา EFGปวC โ ค ะบบหา ใจ พมพค งท 1 หจก.lนบ ณกา พมพ กทม.
กา พ าบา EFใG หญแ ะEFสG งF อา เ ม 2 พมพค งท 9 2551 โค งกา สวสดกา วKากา สถุงปอดโป่งพอง  pl%B2%E8Oาบนพ ะบ ม าKKนก
บ ษท ทl นท กา พมพ นนทบ
กา พ าบา อา ศาส> เ ม 2 พมพค งท 11 หGางหGนสวนจ?ากด ว พ น>ง กทม.
คFมอกา วางแEนกา พ าบา โด ใKGก ะบวนกา พ าบา เ ม 2 พมพค งท 2 2553 หจก.อ ณกา พมพ
ก งเทพฯ
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ผ?Iปว; ยุ ( Pneumonia

คดกั้นเรื้อรรองเบอรo 13

ผ?Iปว; ยุ (ระดบ 1

ชื้อ浴p8+พจำกรเรzว(P>120/ Min), ห&ยุ (ใจำกหอบ
(R>30/ Min), SpO2<90% ห&ยุ (ใจำกล%&บ&กั้นเรื้อร
(Dyspnea) Lung Sound ม+เส+ยุ (ง
Crepitation 2 ขI&ง

อ&กั้นเรื้อร&รไมHด+ขsน

อ&กั้นเรื้อร&รด+ขsน

ผ?Iปว; ยุ (ระดบ 3

ผ?Iปว; ยุ (ระดบ 2

ชื้อ浴p8+พจำกรเรzว(P>100/ Min), ห&ยุ (ใจำกเรzว
(R>26/ Min), SpO2 <95% ห&ยุ (ใจำก
ไมHล%&บ&กั้นเรื้อร (No Dyspnea) Lung Sound
ม+เส+ยุ (ง Crepitation 1 ขI&ง

V/S ปกั้นเรื้อรตุการ,> SpO2 >95-100% ห&ยุ (ใจำก
ไมHล%&บ&กั้นเรื้อร, Lung Sound
ไมHม+ Crepitation

ใหI O2Canula 3-5 LPM

เขI&หIองตุการรวจำกโรค 1,2,3

อ&กั้นเรื้อร&รไมHด+ขsน

อ&กั้นเรื้อร&รด+ขsน
ใหIค%&แนะน%&
Admit

Admit
รบยุ (&

กั้นเรื้อรลบบI&น
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ภ&วกั้นเรื้อร&รณoห&ยุ (ใจำกลIมเหลว (respiratory failure)
นางสาวส >า KนโK>ก>>
นางสาว Fงทอง สทl ศ
นางสาวศนสน สทl

ค%&จำก%&กั้นเรื้อรดคว&ม
เป6นภาวะทกา แ กเป นกfา Eดปก> จนเกดกา พ องออก เจนในเ อดห อไมสามา ถุงปอดโป่งพอง  pl%B2%E8O
ปŒองกนกา คงของคา บอนไดออกไ ดไดGแมGขณะพกแบงเป6นKนดเY บพ นแ ะเ อ ง
กั้นเรื้อร&รห&ยุ (ใจำกลIมเหลวเฉัยและการ+ยุ (บพลน
เป6นภาวกา ณ ะบบหา ใจEดปก>ทเกดขMนในKวงเว าห า นาทห อห า Kวโมง พบคา
PaO2 < 50 mmhgbPaCO2 < 50 mmhg. PH < 7.25
กั้นเรื้อร&รห&ยุ (ใจำกลIมเหลวเรอรง
เป6นภาวกา ณหา ใจ Gมเห วท างกา ไดGป บสภาพ (Compensate) แ Gว เกดห ง 48-72 Kม.
ท?าใหGคาไบคา บอเน>อออน (HCO3) ในเ อดสFงขMน สงE ใหG PaCO2 ในเ อดแดง ด งเ BกนGอ แ ะ
คา pH ใก Gเค งปก>
ส&เหตุการและพยุ (&ธิกำ>สภ&พ
1. ความEดปก>ทมE กบท วงอกโด ทปอดปก> เป6นความEดปก>นอกปอด
1.1 กา ควบคมกา หา ใจEดปก>
- โ ค ะบบป ะสาทสวนก างกดศFน หา ใจ เKน encephalitis ไขสนห งอกเสบ
จากเKอโป โอถุงปอดโป่งพอง  pl%B2%E8OMงกGานสมอง (bulbar poliomyelitis)
- ไดG บ ากดศFน หา ใจ เKน าแกGปวด (morphine) านอนห บ (barbiturates) าส บ
าก อมป ะสาท
- Abnormal metabolism เKน >อมl อ ดท? า งานบกพ อง (myxedema) มE ใหG
metabolism ด ง จMงท?าใหGกา ะบา อากาศ ด งดGว เกด metabolic alkalosis
1.2 กา น?าสงก ะแสป ะสาทEดปก> (impaired neural transmission)
- ความEดปก>ของไขสนห ง เKน กา ท?า า ไขสนห ง ะดบคอ (cervical) ขGอท 3-4 ม
E >อเสGนป ะสาทกะบง ม (phrenic nerve) ไขสนห งอกเสบจากเKอโป โอ (poliomyelitis) กา เสอมของ
เ ป ะสาทสงกา >วบนแ ะ าง (amyotrophic lateral sclerosis, ALS)
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- ความEดปก>ของเสGนป ะสาทสวนป า ไดGแก เสGนป ะสาทอกเสบ เKน Guilainbarre syndrome เสGนป ะสาทเสอมจากเKอไขGคอ>บ (diphtheritic polyneuropathy) แ ะ tetanus
- ความEดปก>ของ อ >อป ะสาทกบก Gามเนอ เKน myasthenia gravis botulism
ไดG บสา งมE
M >อกา สงค?าสงEาน อ >อป ะสาทกบก าG มเนอ ไดGแก าvาแม ง ก ม organophosphate
าปŠKวนะ เKน neomycin, streptomycin, kanamycin
- ความEดปก>ของ ะบบป ะสาท Mงเก วขG องกบ ะบบหา ใจนท?าใหGอ > ากา
หา ใจ แ ะป มา> อากาศในกา หา ใจ ด งสงE ใหG ก า ะบา อากาศในถุงปอดโป่งพอง  pl%B2%E8O ง ม ด ง
คา บอนไดออกไ ดคง แ ะมภาวะพ องออก เจนในเ อด
1.3 ความEดปก>ของก Gามเนอเก วกบกา หา ใจ เKน muscular dystrophy จากพนlก ม
polymyositis ปวดก Gามเนอ
1.4 ความEดปก>ของEนงท วงอกแ ะเ อหGมปอดเป6นE ใหGโค งส Gางท วงอกEดปก>
แ ะเส ความสามา ถุงปอดโป่งพอง  pl%B2%E8Oในกา ข า >วของปอดแ ะท วงอก
- ก ะดF ก สนห งEดปก> เKน kyphoscolitis ก ะดF ก สนห งอกเสบเKอม>ดกน
(ankylosing spondylitis)
- ท วงอกไดG บบาดเจBบ เKน ก ะดFก โค งหก
- ความEดปก>ของท วงอกจากกา Eา>ด เKน thoracotomy แ ะ thoracoplasty
- กา เบ ดKองเ อหGมปอดห อKองทGอง เKน pleural effusion, ascitis, กา >งค ภ
ความEดปก>ขGอ 1.3 แ ะ 1.4 ท?าใหGปอดข า >วไมเ>Bมท กา ะบา อากาศในถุงปอดโป่งพอง  pl%B2%E8Oง ม ด ง
ศFน หา ใจจMงป บสภาพโด ก ะ>Gนกา หา ใจ ท?าใหGหา ใจเ BวขMน แ> กษณะหา ใจ>นจMงมกา
ะบา อากาศเส เป ามาก อากาศเขGาสFถุงปอดโป่งพอง  pl%B2%E8Oง มนGอ ขณะทก GามเนอKว ในกา หา ใจท?างานมากขMน
ภาวะปก> work of breathing จะใKGออก เจน Gอ ะ 2-3 ของออก เจนท างกา ใKGทงหมด ในภาวะ
Eดปก> ก GามเนอKว ในกา หา ใจอาจ>GองใKGออก เจนเพมจากปก>ถุงปอดโป่งพอง  pl%B2%E8OMง 10 เทา วมทงท?าใหG CO2
เกดมากขM น จM ง สงเส มใหG เ กด hypercapnia แ ะ hypoxemia ขณะเด วกนจะมE >อสดสวน
กา แ กเป นอากาศกบเ อดของปอดดGว
2. ความEดปก>ของทางเดนหา ใจแ ะเนอปอด
2.1 ความEดปก>ของทางเดนหา ใจ
- ทางเดนหา ใจสวนบนอดกน เKน >อมทอน โ> เนองอก tracheal stenosis,
laryngospasm, epiglotitis ส?า กสงแป กป อม
- ทางเดนหา ใจสวน างอดกน เKน asthma, chronic bronchitis, emphysema
2.2 ความEดปก>ทเนอปอด ห อดเ อดปอดแ ะ ะบบไห เว นเ อดภา ในปอด
- Massive bilateral pneumonia
- Atelectasis
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- Pulmonary fibrosis
- Cardiogenic pulmonary edema
- Massive pulmonary thromboembolism
- Adult respiratory distress syndrome (ARDS)
โ คของทางเดนหา ใจแ ะเนอปอดท?าใหGสดสวนกา ะบา อากาศกบกา ไห เว นเ อด
Eานปอดไมสม?าเสมอ เนองจากEนงห อด มอกเสบบวม >อมมFกโ> กา หดเก Bงของห อด มแ ะ
เสมหะทคงคGางในห อด ม ปอดบางสวนแฟบ กา ก ะจา อากาศเขGาสFปอดไมสม?าเสมอห อจากกา
ท?า า ของEนงถุงปอดโป่งพอง  pl%B2%E8Oง มแ ะห อดเ อดปอด ห อดเ อด>บในปอดสวนทพ องออก เจน ท?าใหGมความ
Eดปก>ของกา ไห เว นเ อดทมาสFถุงปอดโป่งพอง  pl%B2%E8Oง ม
E จากทถุงปอดโป่งพอง  pl%B2%E8Oง มบางสวนมกา ะบา อากาศนGอ ห อไมมกา ะบา อากาศ แ>กา ไห เว น
เ อด งปก>อ F ท?าใหGเ อดทไห ไปสFถุงปอดโป่งพอง  pl%B2%E8Oง มสวนนนไมมกา แ กเป นกfา ห อไดG บออก เจน
ไมเ>Bมทเ อดทไปจากถุงปอดโป่งพอง  pl%B2%E8Oง มนนจะมออก เจน>?าไห เขGาสFเ อดแดงเกดเ อดไห ดทางถุงปอดโป่งพอง  pl%B2%E8Oง ม มกา
พ องออก เจน ในทาง> งกนขGาม ถุงปอดโป่งพอง  pl%B2%E8OGาห อดเ อดaอ ปอดEดปก>ห อถุงปอดโป่งพอง  pl%B2%E8OFกท?า า ไปจะท?าใหGถุงปอดโป่งพอง  pl%B2%E8Oง ม
สวนนนมกา ะบา อากาศด แ>กา ไห เว นเ อด ด งห อไมมกา ไห เว นเ อด ท?าใหGอากาศท
หา ใจเขGาสFปอดสวนนนไมมกา แ กเป นกfา ห อมกา แ กเป นกfา ไดGนGอ เพม death space
เกด hypoxemia สวน CO2 นนมความสามา ถุงปอดโป่งพอง  pl%B2%E8Oในกา MมEานถุงปอดโป่งพอง  pl%B2%E8Oง มไดGด แ ะถุงปอดโป่งพอง  pl%B2%E8Oง มสวนอนมกา ป บ
กา ะบา อากาศเพมขMน จMงไมมกา คงของ CO2 กเวGนในโ คปอดเ อ ง Mง างกา ไมสามา ถุงปอดโป่งพอง  pl%B2%E8O
ท?างานKดเK กา ขบถุงปอดโป่งพอง  pl%B2%E8Oา CO2 ไดGเพ งพอ
นอกจากนภาวะ airway obstruction ห อ airway resistance สF ง ท? า ใหG assessory muscle
ท? า งานเพมมากขM น เป6 น กา เพมกา ใKG O2 ถุงปอดโป่งพอง  pl%B2%E8OM ง G อ ะ 25 ของ O2 ท างกา ใKG ท งหมด แ ะ CO2
เกดมากขMน เกด CO2 narcosis แ ะ hypoxia มากขMนอก
ส?าห บโ คของเนอปอดนอกจากเกดความไมสมด ในสดสวนกา ะบา อากาศกบเ อด
ดงก าวแ วG เนองจากสวนของถุงปอดโป่งพอง  pl%B2%E8Oง มแ ะเนอเ อ ะหวางถุงปอดโป่งพอง  pl%B2%E8Oง มจะบวมอกเสบห อมเนองอกเขGาไปแท ก
จะท?าใหGมความEดปก>ของ Diffusion ของกfา Eานเ อถุงปอดโป่งพอง  pl%B2%E8Oง มดGว ท?าใหGมhypoxia
3. ความEดปก> วมกน ะหวางขGอ 1 แ ะ ขGอ 2
3.1 sleep apnea syndrome เป6นก มอากา ห ดหา ใจขณะนอนห บ เกดจากความEดปก>
ในกา ควบคมกา หา ใจดGว สา เคม วมกบกา อดกนของทางเดนหา ใจสวนบน พบในคนอGวนมาก
>อมทอน โ> สนโ> ไขสนห งอกเสบถุงปอดโป่งพอง  pl%B2%E8OMงกGานสมอง, brainstem infarction
3.2 กา หา ใจ Gมเห วห งEา>ดห อไดG บบาดเจBบของท วงอก
- เกดจากเป6นโ คปอดเดมอ แF วG เKน COPD วมกบกา ดม าส บมE >อกา ท?างาน
ของท วงอก
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- กา หา ใจ Gมเห วห งไดG บบาดเจBบของท วงอก เกดจากท วงอกEดปก>เพ าะม
ก ะดFก โค งหกห า วมกบเนอปอดKอกK?า (pulmonary contusion)
ชื้อ浴p8น>ดของกั้นเรื้อร&รห&ยุ (ใจำกลIมเหลว
กา หา ใจ Gมเห ว แบง>ามก ไกกา เกดเป6น 2 Kนด คอ
1. Oxygenation failure / type 1 respiratory failure, Lung failure เกดจากความEดปก>ในกา
แ กเป นกfา เนองจากความEดปก>ของเนอปอดแ ะห อดเ อดปอด ท?าใหG ะดบออก เจนใน
เ อด ด ง PaO2 < 55 mmhg แมGไดG บออก เจน Gอ ะ 60 ห อมากกวา PaCO2 จะปก>ห อ>?ากวา
ปก> เนองจากก ไก>อไปนคอ
1.1 กา ะบา อากาศไมไดGสดสวนกบเ อดทEานถุงปอดโป่งพอง  pl%B2%E8Oง มอ าง นแ ง (V/Q mismatch)กา
Mม านของกfา Eดปก>
1.2 เกดเ อดไห ดจากทาง ขวาไป Gา (Rt to Lt shunt) โด ไมมกา แ กเป นกfา ใน
ถุงปอดโป่งพอง  pl%B2%E8Oง มเกน Gอ ะ 25
กา หา ใจ มG เห วแบบนไมมกา คงของ CO2 เนองจาก างกา ป บสภาพโด เพมกา ะบา
อากาศในถุงปอดโป่งพอง  pl%B2%E8Oง มสวนอนทปก> แ>บางค งอาจมกา ป บใหGหา ใจเ BวขMนมากจน PaCO2 อาจ>?ากวา
ปก> จนเกด respiratory alkalosis นอกจากนอาจพบ CO2 ในเ อดแดงสFงกวาปก> แ>พบไดGนGอ ทงน
เกดจากสดสวนไมสมด ในกา ะบา อากาศกบเ อดทEานถุงปอดโป่งพอง  pl%B2%E8Oง ม
Ventilation failure / type II respiratory failure, Pump failure เกดจากกา ะบา อากาศนGอ
กวาปก> นแ งกวาแบบแ ก อากาศไมสามา ถุงปอดโป่งพอง  pl%B2%E8Oก ะจา ไป งทกถุงปอดโป่งพอง  pl%B2%E8Oง มอ างสม?าเสมอ กา ะบา
อากาศจMง ไมเพ งพอ ส? า ห บแ กเป นกf า มกา คงของ CO2, PaCO2 > 45 mmhg เกด hypoxia
เนองจากไดG บออก เจนนGอ งแ ะถุงปอดโป่งพอง  pl%B2%E8OFกเจอจางโด CO2 ทมจ?านวนมาก สาเห>จากความEดปก>ของ
ศFน หา ใจ โ คก าG มเนอแ ะป ะสาท ความEดปก>ของท วงอกเป6นE ใหGกา ะบา อากาศในถุงปอดโป่งพอง  pl%B2%E8Oง ม
ด ง > วจพบคา P (A-a) O2 ปก> หมา ถุงปอดโป่งพอง  pl%B2%E8OMงปอดท?างานปก> สาเห>ความEดปก>เกดจากนอกปอด
นอกจากนอาจมสาเห>จากโ คของเนอปอด ห อเ อหGมปอดอ างเY บพ นแ ะ นแ งมาก
จน vital capacity < 1 > แ ะใน COPD สม ถุงปอดโป่งพอง  pl%B2%E8Oภาพส?า องของปอด>?าอ Fแ Gว วมกบมกา >ดเKอ
ของ ะบบหา ใจอ างเY บพ น จMงไมสามา ถุงปอดโป่งพอง  pl%B2%E8Oป บเพมกา หา ใจไดGเพ งพอเป6นE ใหGก GามเนอKว
กา หา ใจ>Gองท?างานเพมขMน กา ะบา อากาศในถุงปอดโป่งพอง  pl%B2%E8Oง ม ด ง
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Increased work of breathing

Increased oxygen

Increased carbondioxide

consumption

production
Reduce tidal volume

Pulmonary disease

Central respiratory

Chest wall or thoracic

depression

cage disease

True venous
Diffusion defect

Alveolar hypoventilation

admixture

hypercapnia

hypoxia

Venous-admixture

Dead-space-like

-like perfusion

ventilation

Uneven ventilation and perfusion

แผนภ?มที่ > +, 1 ภาพแสดงก ไกกา เกดภาวกา ณหา ใจ Gมเห ว
ที่ +ม, & : cherniack, RM. Respiration in Health and Disease. Philadelphia: W.B. Saunders company,
1972:435.
อ&กั้นเรื้อร&รและอ&กั้นเรื้อร&รแสดง ประกั้นเรื้อรอบดIวยุ (
ภาวะหา ใจวา มกมภาวะพ องออก เจนในเ อดกบ ภาวะกา ะบา อากาศ Gมเห วท?าใหGม
กา คงของ CO2 ในเ อด (hypercapnia) ดงนนอากา >างๆจMงมาจากอากา แสดงของสาเห>ห อปXจจ
Kกน?าใหGเกดภาวะหา ใจ Gมเห ว วมกบอากา แ ะอากา แสดงของ hypoxia, hypercapnia วมทง
metabolic acidosis ดงแสดงใน>า างท1
ตุการ&ร&งที่ +, 1 แสดง กษณะอากา ทางค นกของEFG ปC ว ทมภาวะ hypoxemia แ ะ hypercapnia
(ดส> สถุงปอดโป่งพอง  pl%B2%E8Oาว อGางใน พ ณงาม พ ณเKษฐ, 2551)
hypoxemia
symptoms
Restless, Irritability, Mental confusion
Palpitation

hypercapnia
symptoms
Headache
Confusion
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hypoxemia
Abnormal breathing, Shortness of breath
Signs
Cyanosis
Convulsion
Coma
Tachypnea, bradypnea, or apnea
Hypotension or hypertension
Peripheral vasoconstriction
Rales by auscultation
Mumur by auscultation
Metabolic acidosis
Symptom
Mental confusion
- Cranial nerve palsies
- Retinal edema
- Lethargy, stupor, and coma Cardiovascular:
- Severe acidemia ,
- ventricular arrhythmias,
- reduce cardiac contractility and the inotropic
response to catecholamines, resulting in hypotension
and CHF
- Pulmonary
-tachypnea and hyperpnea
- Kussmaul respirationt ,Hyperventilation,
- Musculoskeletal: bone
- buffering of calcium carbonate.

hypercapnia
fatique
Signs
Pupiledema, Cerebral edema
Muscle twitching, Sweating
Drowsiness, Coma
Delay capillary filling
Tachycardia, hypertension
Peripheral vasodilatation
Paradoxical chest wall-abdominal motion
Reduced air entry
Signs
Low HCO3
High HCT
Increase in plasma acidity

กั้นเรื้อร&รว>นจำก> ฉัยและการยุ (โรค
กา วนจY ภาวกา ณหา ใจ Gมเห วมเกณ„กา ป ะเมนดงแสดงใน>า างท 2
ตุการ&ร&งที่ +, 2 เกณ„กา วนจY ทางค นกของภาวะหา ใจ Gมเห ว
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Clinical manifestation
respiratory
Cerebral
Tachypnea
Restlessness
Altered depth and pattern of respiration
Irritability
(deep, shallow, apnea, irregular)
Headache
Chest wall retractions
Mental confusion
Flaring of ala nasi
Papiledema
Cyanosis
coma
Decrease or absence of breath sounds
Expiratory grunting
Wheezing and/or prolong expiration
General
Cardiac
Fatique
Tachycardia
Excessive sweating
Hypertension
Bradycardia
Hypotension
Cardiac arrest
Laboratory finding
Hypoxemia (acute or chronic)
Hypercapnia (acute or chronic)
Acidosis (metabolic and/ or respiratory)
กั้นเรื้อร&รรกั้นเรื้อรษ&ผ?Iป;วยุ (ภ&วะห&ยุ (ใจำกลIมเหลว
1. สงเส มใหGเนอเ อไดG บออก เจนอ างเพ งพอโด
1.1 ใหGกา กษาดGว oxygen therapy จะ>Gองพจา ณาถุงปอดโป่งพอง  pl%B2%E8OMงความจ?าเป6นในกา ใหGออก เจน
ความเขGมขGนของออก เจนทใหG ความจ?าเป6นในกา ควบคมความเขGมของออก เจน แ ะ ะ ะเว าใน
กา ใหGEFGปวC กา หา ใจ Gมเห วมวlกา ใหGออก เจนท>างกนคอ
- EFGปCว ภาวะหา ใจ Gมเห ว Mงมกา พ องออก เจนอ างเด ว คว ใหG FiO2 40%
หากมอากา พ องออก เจน นแ งอาจเพม FiO2 60% ไมคว นานเกน 24 Kม. แ Gว ด งเห อ FiO2
40% เพอปŒองกนพษจากออก เจน ควบคม PaO2 อ F ะหวาง 70-100 mmhg
- EFG ปC ว ภาวะหา ใจ G ม เห ว M งมกา พ องออก เจนแ ะมภาวะ hypercapnia
อ างเ อ งจ?าเป6น>GองใหGออก เจนใน ะดบ>?า ๆ ป ะมาณ 24-28 % ถุงปอดโป่งพอง  pl%B2%E8OGาจ?าเป6นอาจใหGถุงปอดโป่งพอง  pl%B2%E8OMง 32% คง ะดบ
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PaO2 50 mmhg ห อมากกวาเ BกนGอ ไมคว เกน 70 mmhg เพอปŒองกนภาวกา ณ ะบา อากาศ ด ง
จากกา ขาดกา ก ะ>Gนหา ใจ แ ะกา หมดส>จาก CO2 narcosis
1.2 คง ะดบ Hb ป มาณเ อดทออกจากหวใจแ ะกา ไห เว นเ อดใหGใก เG ค งกบเกณ„ปก>
1.3 ป ะเมนอากา แ ะอากา แสดงของกา หา ใจ Gมเห ว เพอป ะเมนกา >อบสนอง>อ
กา กษาพ าบา แ ะเพอกา วางแEนกา ดFแ >อไป
1.4 สงเส มใหGEFGปCว ไดG บความสขสบา กา ดความเค ด ความว>กกงว >างๆ เพอ ด
ความ>Gองกา ใKGออก เจน
2. ป บป งแ ะสงเส มกา ะบา อากาศถุงปอดโป่งพอง  pl%B2%E8Oง มปอด
2.1 Kว ใหGทางเดนหา ใจโ งโด สอนใหG EFG ปCว ไออ างมป ะสทlภาพ แ ะKว ดF ด
เสมหะออก
2.2 Kว ใหGเสมหะเห วแ ะถุงปอดโป่งพอง  pl%B2%E8OFกขบออกไดGงา โด ใหGไดG บน?าวน ะ 3-4 > (ใน า ท
ไมถุงปอดโป่งพอง  pl%B2%E8OFกจ?ากดน?า) ดFแ ความKนจากกา ใหGออก เจนใหGเพ งพอ ใหGกา บ?าบดดGว ะอองสา เห วห อ
ะบา เสมหะดGว กา จดทาEFGปCว >ามแEนกา กษา
2.3 แกGภาวะห อด มหดเก Bงโด ใหG าข า ห อด ม>ามแEนกา กษา
2.4 ใKGเค องKว หา ใจ (ventilator) ถุงปอดโป่งพอง  pl%B2%E8OGากา กษาพ าบา ทก าวมาขGาง>GนไมไดGE จ?าเป6น
>Gองพจา ณากา ใสทอKว หา ใจเพอใหGกา ะบา อากาศในถุงปอดโป่งพอง  pl%B2%E8Oง มดขMน แกGไขภาวะพ องออก เจน
เพมกา ขบ CO2 ท?าใหGกา ก ะจา ของกfา ทหา ใจเขGาดขMนแ ะ ดงานทใKGในกา หา ใจ
ขIอว>นจำก> ฉัยและการยุ (กั้นเรื้อร&รพยุ (&บ&ล
ทพบในEFGปCว ภาวะหา ใจ Gมเห วคอ
1. กา แ กเป นกfา บกพ อง(impaired gas exchange)
2. ป ะสทlภาพในกา ท?าใหGทางเดนหา ใจโ ง ด ง (ineffective airway clearance)
3. เส ง>อ ะดบความ FGสMก>ว ด ง (potential decrease level of conscious)
4. ความทน>อกา ท?ากจก ม ด ง (activity intolerance)
5. ว>กกงว (anxiety)
กั้นเรื้อรระบวนกั้นเรื้อร&รพยุ (&บ&ล
ขIอว>นจำก> ฉัยและการยุ (กั้นเรื้อร&รพยุ (&บ&ลที่ +,1
กา แ กเป นกfา บกพ อง (impaired gas exchange) เนองจากกา ะบา อากาศ ด ง
ม shunt แ ะ dead space เพมขMนแ ะห อภาวะ diffusion ด ง
วตุการถุงลมโป่ประสงคo
เพอใหGEปFG Cว มภาวกา ณแ กเป นกfา ปก>
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เกั้นเรื้อรณnoกั้นเรื้อร&รประเม>น
1. vital signs ปก>
2. ะดบความ FGสMก>ว ปก>
3. คา ABG ปก> PaO2 = 80-100 mmhg, PaCO2 = 35-45 mmhg, SpO2 > 95%
กั้นเรื้อร>จำกกั้นเรื้อรรรมกั้นเรื้อร&รพยุ (&บ&ล
กั้นเรื้อร>จำกกั้นเรื้อรรรมกั้นเรื้อร&รพยุ (&บ&ล
เหตุการผล
1. ป ะเมน breath sounds แ ะ บนทMกถุงปอดโป่งพอง  pl%B2%E8OาG มเส งEดปก> 1. Breath sound Eดปก>บงบอกถุงปอดโป่งพอง  pl%B2%E8OMงทางเดนหา ใจถุงปอดโป่งพอง  pl%B2%E8OFก
เพมขMน เKน Rale, rhonchi, ห อ เส ง Breath sound อดกนจาก เสมหะ ห อห อด มหดเก B ง ห อ
ดง
ห อด มบวม เป6 น>G น ท?า ใหG กา แ กเป นกf า ใน
ปอด ไมมป ะสทlภาพ
2. ดFแ ใหGทางเดนหา ใจโ งโด กา ดFดเสมหะแ ะ 2. เพอใหGอากาศ flow เขGาปอดไดGด สงเส มใหGปอดม
ท?าความสะอาดทางเดนหา ใจ
กา ะบา อากาศไดGด
3. >ด>ามE ABG prn ห อทก 4 Kม ใน 24 Kม.แ ก 3. กา >ด>ามป ะเมนE กา ะบา อากาศในปอดวา
เหมาะสมห อไม
4. ใหGออก เจน>ามความเหมาะสมกบสภาวะโ ค 4. เพอใหG างกา ไดG บออก เจนอ างเพ งพอแ ะ
ข อ ง EFG ปC ว เ K น BIPAP, ET tube c mechanical เหมาะสมกบความ>Gองกา
ventilator โด keep SpO2 > 95%
ขIอว>นจำก> ฉัยและการยุ (กั้นเรื้อร&รพยุ (&บ&ลที่ +, 2
ป ะสทlภาพในกา ท?าใหGทางเดนหา ใจโ ง ด ง (ineffective airway clearance) เนองจาก
เสมหะมป มาณมาก เหน วขGน ห อด มหดเก Bง (bronchospasm) แ ะ ะดบความ FGสMก>ว ด ง
วตุการถุงลมโป่ประสงคo
เพอใหGEปFG Cว มทางเดนหา ใจโ ง
เกั้นเรื้อรณnoกั้นเรื้อร&รประเม>นผล
1. ไมมเส งเสมหะค ดค าดในทางเดนหา ใจ
2. คา ABG แ ะ SpO2 อ Fในเกณ„ปก>
3. ไมม กษณะหา ใจ ?าบาก หอบเหนอ
4. ะดบความ FGสMก>ว ปก>
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กั้นเรื้อร>จำกกั้นเรื้อรรรมกั้นเรื้อร&รพยุ (&บ&ล
กั้นเรื้อร>จำกกั้นเรื้อรรรมกั้นเรื้อร&รพยุ (&บ&ล
เหตุการผล
1. ดFแ ทางเดนหา ใจใหGโ งโด กา ดFดเสมหะ แ ะ 1. เพอสงเส มกา ะบา อากาศทดในปอด
พ ก>ะแคง>วทก 1-2 Kม. เคาะปอดก ะ>G น ใหG ไ อ
แ ะหา ใจ Mกๆ ทก 1 Kม.
2. ะบา เสมหะโด กา ท?า postural drainage ห อ 2. แ งสนสะเทอนจะKว ใหGเสมหะห ด อนจากEนง
chest physiotherapy
ห อด มไดGงา ขMน postural drainage จะKว ใหGเสมหะ
สามา ถุงปอดโป่งพอง  pl%B2%E8Oไห ออกมา>ามแ ง gravity
3. ดFแ ใหGไดG บ bronchodilator แ ะ า ะ า เสมหะ 3. า bronchodilator จะKว ข า ห อด มท?าใหGอากาศ
>ามแEนกา กษา
flow เขG า สF ปอดไดG ด ขM น แ ะ าขบเสมหะจะKว ใหG
เสมหะออน>ว ง กา ะบา เสมหะท?าไดGงา ขMน
4. ดFแ ใหGไดG บออก เจนอ างเพ งพอ เพอใหGไดGคา 4. เพอปŒองกนภาวะ hypoxia
SpO2 > 95%
5. ดFแ ะบบกา ใหGออก เจนใหGมความKนทเพ งพอ 5. เพอปŒองกนภาวะ tissue irritate จากกา ใหG Oxygen
6. ดF แ ใหG ไ ดG บสา น? า (oral / intravenous fluid) 6. ปŒ อ งกนภาวะ dehydrate ท? า ใหG เ สมหะเหน วขG น
2-3 > /วน ใน า ทไมมขGอจ?ากด
ะบา ออกไดG าก
ขIอว>นจำก> ฉัยและการยุ (กั้นเรื้อร&รพยุ (&บ&ลที่ +, 3
เส ง>อ ะดบความ FG สM ก >ว ด ง (potential decrease level of conscious) เนองจากภาวะ
hypercapnea ห อ hypoxemia
วตุการถุงลมโป่ประสงคo เพอใหGEFGปวC ม ะดบความ FGสMก>วปก>
เกั้นเรื้อรณnoกั้นเรื้อร&รประเม>นผล
1. neurosigns อ Fในเกณ„ปก>
2. vital signs ปก>
3. คา ABG ปก> PaO2 = 80-100 mmHg, PaCO2 = 35-45 mmHg, SpO2 > 95%
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กั้นเรื้อร>จำกกั้นเรื้อรรรมกั้นเรื้อร&รพยุ (&บ&ล
กั้นเรื้อร>จำกกั้นเรื้อรรรมกั้นเรื้อร&รพยุ (&บ&ล
เหตุการผล
1. >ด>ามเaŒา ะวง ะดบความ FGสMก>วทก 15-30 นาท 1. cell สมองมความ>Gองกา ใKGออก เจนมากทสดแ ะไว
จนคงทห งจากนนดFแ >อทก 2-4 Kม.
> อ ภ า ว ะ acidosis ถุงปอดโป่งพอง  pl%B2%E8OG า เ ก ด ภ า ว ะ hypoxia ห อ
hypercapnia ส งE > อส มอ ง ท? า ใ หG ค ว า ม FG สM ก > ว
เป นแป ง เKน สบสน Mม ง เป6น>Gน
2. ถุงปอดโป่งพอง  pl%B2%E8OG า ะดบความ FG สM ก >ว ด ง เ> มใส ET tube 2. ะดบความ FG สMก>ว ด งจะสงใหG ก า หา ใจKG า ง
แ ะ ป บ>ง mechanical ventilator ใหGเหมาะสมกบ ห อถุงปอดโป่งพอง  pl%B2%E8OFกกดห อไมหา ใจเ กา ใKGเค องKว หา ใจจMง
สภาวะของEFGปCว
เป6น สงจ? า เป6 น เพอKว ใหGEFG ปC ว มกา ะบา อากาศท
เพ งพอ
3. monitor EKG, SpO2& V/S
3. เaŒ า ะวงอากา Eดปก>จากภาวะ hypoxia แ ะ
hypercapnia
4. สง> วจแ ะ>ด>ามE ABG
4. เพอป ะเมนภาวะ hypoxia แ ะ hypercapnia
ขIอว>นจำก> ฉัยและการยุ (กั้นเรื้อร&รพยุ (&บ&ลที่ +, 4
ความทน>อกา ท?า กจก ม ด ง (activity intolerance) เนองจากเหนอ ออนเพ
หา ใจ ?าบาก

แ ะ

วตุการถุงลมโป่ประสงคo
เพอใหGEปFG Cว สามา ถุงปอดโป่งพอง  pl%B2%E8Oท?ากจก มโด ไมเหนอ ห อเกดภาวะหา ใจ ?าบาก
เกั้นเรื้อรณnoประเม>นผล
1. vital signs คงท ห อ Kพจ ไมเ Bวกวาเดมเกน 20 ค ง/ นาท
2. ไมมภาวะหา ใจ ?าบาก
กั้นเรื้อร>จำกกั้นเรื้อรรรมกั้นเรื้อร&รพยุ (&บ&ล
กั้นเรื้อร>จำกกั้นเรื้อรรรมกั้นเรื้อร&รพยุ (&บ&ล
1. จดใหGนอนพก จดกจก มกา พ าบา ไมเป6นกา
บกวนEFGปวC บอ
2. ขณะ>น/ เป นทาใหGทก 1 Kม.
3. Kว ท?า ROM exercise

เหตุการผล
1. สงเส มใหGไดGพกEอนอ างเพ งพอเป6นกา สะสม
พ งไวGใKGในกจก มทจ?าเป6น
2. เป6นกา a•กใหGปอดสามา ถุงปอดโป่งพอง  pl%B2%E8Oข า >วไดGดขMนขณะท?า
กจก ม
3. เพอก ะ>GนใหGปอดข า >วKวงมกจก มแ ะ a•ก
ก GามเนอใหGแขBงแ ง
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กั้นเรื้อร>จำกกั้นเรื้อรรรมกั้นเรื้อร&รพยุ (&บ&ล
4. Kว เห อในกา ท?ากจว> ป ะจ?าวน

เหตุการผล
4. เพอใหGEFGปCว มกา ออกก?า งทเหมาะสมกบกา ใKG
ออก เจนของ างกา
5. ดFความกGาวหนGา ความสามา ถุงปอดโป่งพอง  pl%B2%E8Oท?ากจก ม จากกา 5. เป6นกา a•กใหGEFGปCว มกา ใKGก GามเนอมากขMนแ ะ
นอนท?ากจก ม จนสามา ถุงปอดโป่งพอง  pl%B2%E8O กนงบนเ> ง นงขGางเ> ง เหมาะสมกบภาวะออก เจนของ างกา a• ก ความ
แ ะเดนไดG ใ นทสด โด ไมมอากา เหนอ หอบ ทนทานในกา ท?า กจก มเพอสงเส มใหG ก G า มเนอ
หา ใจ ?าบาก
แขBงแ งขMน
ขIอว>นจำก> ฉัยและการยุ (กั้นเรื้อร&รพยุ (&บ&ลที่ +, 5
ว>กกงว (anxiety) เนองจากภาวะหา ใจ ?าบาก แ ะความ FGสMกKว เห อ>นเองไมไดG
วตุการถุงลมโป่ประสงคo
เพอใหGEปFG Cว ม ะดบความว>กกงว ด ง
เกั้นเรื้อรณnoกั้นเรื้อร&รประเม>นผล
1. คะแนนความว>กกงว ด ง
2. สหนGาEอนค า สามา ถุงปอดโป่งพอง  pl%B2%E8OพกEอนไดG
กั้นเรื้อร>จำกกั้นเรื้อรรรมกั้นเรื้อร&รพยุ (&บ&ล
กั้นเรื้อร>จำกกั้นเรื้อรรรมกั้นเรื้อร&รพยุ (&บ&ล
1. Kว เห อใหGEFGปCว สามา ถุงปอดโป่งพอง  pl%B2%E8OเEKญกบความเค ด
ไดGอ างเหมาะสม แ ะสงส?าคญกอนกา ท?ากจก ม
พ าบา / ห>ถุงปอดโป่งพอง  pl%B2%E8Oกา >างๆ คว แจGงใหGEFGปCว บท าบ
กอนท?ากจก ม
2. ท?ากา พ าบา ดGว ความนมนว สงบ เ อกเ Bน
แ ะใหGเก >EFGปCว
3. อlบา เห>E ของกา พ าบา ทEFGปCว ไดG บ
4. อนญา>ใหGญา>ห อบคค ส?าคญเขGาเ มไดG
5. อนญา>ใหGเพอนห อEFGท FGจกเขGาเ มไดG
6. สงเส มความ สFG กM สามา ถุงปอดโป่งพอง  pl%B2%E8Oควบคม (sense of control)
โด ใหGมสวน วมในกา >ดสนใจเ อกในกา ท? า
กจก ม>าง ๆ

เหตุการผล
- ท? า ใหG EFG ปC ว ท าบ วงขน>อนขG า งหนG า แ ะมเว า
เ> มใจกบสงทจะ>Gองพบ

- ทาทสงบเ อกเ B น ของพ าบา จะKว ใหG EFG ปC ว ม
ความมนใจ เKอถุงปอดโป่งพอง  pl%B2%E8Oอ แ ะ ค า ความว>กกงว
- เพอเป6นก?า งใจใหGกบEFGปCว
- เพอใหGEปFG Cว ท าบสภาวะโ คปXจจบน แ ะสามา ถุงปอดโป่งพอง  pl%B2%E8O
เ อกกา กษาทเหมาะสมกบ>น
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กั้นเรื้อร>จำกกั้นเรื้อรรรมกั้นเรื้อร&รพยุ (&บ&ล
7. ใหGกา พ าบา ดGว ความเม>>า >อบค?าถุงปอดโป่งพอง  pl%B2%E8OามดGว
ความKดเจนแ ะนมนว
8. เนG น กา ป ะคบป ะคองจ>ใจ แ ะบอกถุงปอดโป่งพอง  pl%B2%E8OM ง
ความกGาวหนGาอากา ของโ ค
9. Kว เห อใหG ค? า แนะน? า แ ะทางเ อก เพอใหG
สามา ถุงปอดโป่งพอง  pl%B2%E8OเEKญปXญหาแ ะป บ>วไดG
10. จดสภาพแวด Gอมทเออ>อกา นอนห บพกEอน
ดสงก ะ>Gนโด ไมจ?า เป6น หากEFGปCว ไมสามา ถุงปอดโป่งพอง  pl%B2%E8O
ห บไดGใหGป Mกษาแพท เพอพจา ณาใหG านอนห บ

เหตุการผล
- กา >อบขGอสงส Kว ใหGค า ความกงว
- กา ท าบอากา ปXจ จบนท?าใหGเขGา ใจKดเจนกบกา
กษาทไดG บKว ใหGค า ความกงว
- Kว ใหGเขGาใจสภาวะปXญหาของ>นแ ะพจา ณาเ อก
แนวทางแกGไขทเหมาะสมไดG
- สงเส มใหGสามา ถุงปอดโป่งพอง  pl%B2%E8Oนอนห บแ ะพกEอนอ าง เพ ง
พอ

กั้นเรื้อรรณ+ที่ ใ+, ชื้อ浴p8Iเคร,องชื้อ浴p8Hวยุ (ห&ยุ (ใจำก
สามา ถุงปอดโป่งพอง  pl%B2%E8Oส ปปXญหาความ>Gองกา กา ดFแ ทจ?าเป6นดงน
1. กา หา ใจไมมป ะสทlภาพ
2. มภาวกา ณ ะบา อากาศไมเหมาะสม
3. ะบบไห เว น ด งเนองจากกา ใKGเค องKว หา ใจ
4. อ Fในภาวะคกคาม>อKว> เนองจากอากา งไมคงท
5. มโอกาส>ดเKอทางเดนหา ใจ เนองจาก ใKG IPPV แ ะอ Fในภาวะวกฤ>
6. มความพ องของสมด สา น?าแ ะ electrolyte ใน างกา
7. างกา >Gองกา พ งงานสFงเพอกา ฟ’“นฟFสภาพ างกา จากภาวะวกฤ>
ขIอว>นจำก> ฉัยและการยุ (กั้นเรื้อร&รพยุ (&บ&ลที่ +, 1 กา หา ใจไมมป ะสทlภาพ
วตุการถุงลมโป่ประสงคo
1. แกGไขแ ะ ดภาวะเ อดพ องออก เจนอ าง นแ ง
2. เพอใหGมกา ะบา อากาศทเพ งพอ
3. เพอใหGเค องKว หา ใจท?างานอ างมป ะสทlภาพ
เกั้นเรื้อรณnoกั้นเรื้อร&รประเม>นผล
1. PaO2>80, SpO2 > 95%
2. Exp TV >5 cc/kgs, MV = 7-10LPM
3. PIP < 35 mmHg Pplat< 30 mmHg , ไมม autoPEEP
4. ไมมภาวะ dyspnea, hypoxia
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5. E ABG ปก>
6. vital sign ไมเป นแป ง
7. EFGปCว หา ใจสมพนlกบเค อง
กั้นเรื้อร&รพยุ (&บ&ล
1. แกG ไ ขแ ะ ดภาวะเ อดพ องออก เจนอ าง
นแ งแ ะภาวะ hypercapnia
1.1 ดFแ ความพ Gอมแ ะความเ บ Gอ ในกา ใส
ทอKว หา ใจ
1.2 เ> มเค องKว หา ใจแ ะ setting เค องใหG
เหมาะสมกบกา หา ใจของEFGปCว
1.3 ดFแ บนทMกกา setting เค องแ ะกา ป บคา
>างๆ ของเค องKว หา ใจ ไดGแก mode (VMV) ,
tidal volume, PF, RR, Fi O2, (PCV) Ti, Pi, RR,
PEEP,PIP, FiO2
1.4 สงเก>แ ะบนทM ก parameter ของEFG ปC ว
ด ง > อ ไ ป น patient datas ไ ดG แ ก Exp TV, MV,
PIP,Pplat, auto PEEP, แ ะ RR
1.5 สงเก> กษณะกา หา ใจจากก าฟ
1.6 สงเก>แ ะบนทMก กษณะกา หา ใจ
1.7 บนทMก SpO2, End Tidal CO2 แ ะ v/s สง> วจ
แ ะ>ด>ามE ABG
1.8 สงเก>แ ะบนทMกกา หา ใจของEFGปCว วม
กบกา เป นแป งของ ะบบไห เว น
2. PIP ทสFงขMน

3. กา เพมขMนห อ ด งของ Exp TV

เหตุการผล
- เพอใหG EFG ปC ว ป อดภ จากภาวะ hypoxia แ ะ
hypercapnia
- เพอใหGกา Kว EFปG วC เป6นไปอ าง าบ น EFปG วC ป อดภ
- เพอใหGมกา ะบา อากาศในถุงปอดโป่งพอง  pl%B2%E8Oงปอดอ างเพ งพอ
- ประเมินแนวโนแนวโนมินแนวโ การหายใจและความินแนวโ ร นแรงของ
hypoxia เพื่อปรับเครื่องให้ผู้ป่วยมีการระบายอากาศที่เหมาะสมแอปรบเครองให ปวยมินแนวโ!การระบายอากาศ#!
เหมินแนวโาะสมินแนวโและเพื่อปรับเครื่องให้ผู้ป่วยมีการระบายอากาศที่เหมาะสมแ!ยงพื่อปรับเครื่องให้ผู้ป่วยมีการระบายอากาศที่เหมาะสมแอ%&อความินแนวโ%องการของร&างกาย
- เพื่อปรับเครื่องให้ผู้ป่วยมีการระบายอากาศที่เหมาะสมแ อประเมินแนวโ นแนวโนมินแนวโการหายใจว& า การ%( ง เครอง
เหมินแนวโาะสมินแนวโกบสภาพื่อปรับเครื่องให้ผู้ป่วยมีการระบายอากาศที่เหมาะสมแ ปวยหรอ ไมินแนวโ& และการหายใจหรอ+!
ข,(นหรอแย&ลง
- เพื่อปรับเครื่องให้ผู้ป่วยมีการระบายอากาศที่เหมาะสมแอประเมินแนวโนการหายใจว&า เหมินแนวโาะสมินแนวโ เพื่อปรับเครื่องให้ผู้ป่วยมีการระบายอากาศที่เหมาะสมแ!ยงพื่อปรับเครื่องให้ผู้ป่วยมีการระบายอากาศที่เหมาะสมแอหรอไมินแนวโ&
เช่น หายใจสัมพันธ์กับเครื่อง หายใจต้านเครื่องหายใจตื้&น หายใจสมินแนวโพื่อปรับเครื่องให้ผู้ป่วยมีการระบายอากาศที่เหมาะสมแน./กบเครอง หายใจ%านเครองหายใจ
%( น ๆ เร1 ว ๆ หายใจ invert ratio จงหวะการหายใจเขา
ออกสอ+คลองกบการ#2างานของเครองหรอไมินแนวโ& 3าไมินแนวโ&
เหมินแนวโาะสมินแนวโพื่อปรับเครื่องให้ผู้ป่วยมีการระบายอากาศที่เหมาะสมแจารณา3,งการใหยา sedative เพื่อปรับเครื่องให้ผู้ป่วยมีการระบายอากาศที่เหมาะสมแอล+ WOB
- PIP #! ส ง ข,( น จ ะ ส& ง ล ใ ห cardiac output ล + ล ง
เนองจากเลอ+ไหลเว!ยนกลบเขาส&หวใจหองขวาล+ลง
โ+ยเฉพื่อปรับเครื่องให้ผู้ป่วยมีการระบายอากาศที่เหมาะสมแาะ3ามินแนวโ! ภาวะขา+น(2าร&วมินแนวโ +วย ประเมินแนวโนจากค&า
CVP, PAP , PCWP , CO
- ค&า Exp TV ใช่น หายใจสัมพันธ์กับเครื่อง หายใจต้านเครื่องหายใจตื้ประเมินแนวโนปรมินแนวโา%รอากาศในการหายใจ หรอ
การระบายอากาศเหมินแนวโาะสมินแนวโหรอไมินแนวโ& เช่น หายใจสัมพันธ์กับเครื่อง หายใจต้านเครื่องหายใจตื้น& hypoventilation
หรอ hyperventilation #(งน!(ข,(นอย&กบค&า RR, PF, Pi, Ti
ค&า Exp TV #!เหมินแนวโาะสมินแนวโควรมินแนวโ!คา& 7-8 cc/kgs 3า ค&า Exp
TV +ปก%ควรพื่อปรับเครื่องให้ผู้ป่วยมีการระบายอากาศที่เหมาะสมแจารณาปรบ setting ใหเหมินแนวโาะสมินแนวโ
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กั้นเรื้อร&รพยุ (&บ&ล
4. ภาวะ hypercapnia

5. อากา แ ะอากา แสดงของ low Cardiac output
ไ ดG แ ก BP drop, pulse/ heart rate เ B ว ขM น urine
output ด ง

เหตุการผล
- เนองจาก ะ ะเว าหา ใจออกสน ง ห อจากกา >ง
เค องแบบ invert ratio แกGโด ป บเพม RR,แ ะห อ
PF,แ ะห อ Pi ห อ ด Ti >ามความเหมาะสม
- เกดจาก effect ของ pressure จาก ventilator ห อ
ภาวะขาดน?า Kว โด ป บ setting เค องใหGเหมาะสม
ห อใหGสา น?าทางห อดเ อดด?า ห อใหG าเพม ความ
ดนโ ห>
-เส ง alarm จะบงบอกถุงปอดโป่งพอง  pl%B2%E8OMงความEดปก>ทเกดขM น M ง
>Gองกา กา แกGไข โด หาสาเห>กา เกดเส ง alarm วา
มาจากเค อง ห อจาก>วEFG ปC ว เพอปŒ อ งกนกา เกด
ภาวะ hypoxia ห อ hypercapnia ห อ complication แ ะ
>GองกดปCม reset alarm ทกค งเมอปXญหาถุงปอดโป่งพอง  pl%B2%E8OFกแกGไขแ Gว

6. ดFแ ใหGเค องKว หา ใจท?างานอ างมป ะสทlภาพ
โด เYพาะเมอมเส ง alarm ดงน
- > วจดFสา circuit จดวางใหGเหมาะสม ไมใหGม
กา หก พบงอ > วจดFขGอ>อ>าง ๆ ใหGสนท ไมใหG
เกดกา เ อนห ด
- ป ะเมนสภาพEFGปCว วามเสมหะอด>นทอKว
หา ใจห อไม
- EFปG Cว ไอจากภาวะเสมหะมากห อไม
- EFปG Cว มภาวะ bronchospasm
7. ะมด ะวงกจก มทเพมกา ใKGออก เจน เKน - กา ท?ากจก มเห านจะเพมความเส งมากขMนใน า
กา ดFดเสมหะ กา เKBด>ว กา เคาะปอด แ ะกา ท severe hypoxia เนองจาก O2 sat จะ ด>?า งมากใน
Kวง 1 นาทแ กทมactivity แ ะใKGเว า 30 นาทจMงจะ
เค อน าG ห อเป นทานอน
ก บสFคาเดมปก> ดงนนเมอมactivity คว กดปCม O2
100% oxygen ห อท? า self-inflation bag >อ reservoir
เป”ด flow 15 LPM บบ 5-10 ค ง ห อบบนาน 1-3 นาท
จน SpO2 ก บสFปก>
ขIอว>นจำก> ฉัยและการยุ (กั้นเรื้อร&รพยุ (&บ&ลที่ +, 2 ม+ภ&วกั้นเรื้อร&รณoระบ&ยุ (อ&กั้นเรื้อร&ศไมHเหม&ะสม
วตุการถุงลมโป่ประสงคo สงเส มใหGมกา แ กเป นกfา แ ะกา ะบา อากาศ
เกั้นเรื้อรณnoกั้นเรื้อร&รประเม>นผล
ET CO2 = 35-45 mmhg
SpO2> 95%, E ABG ปก>
ฟXง lung clear
ไมมภาวะ hypoxia ห อ cyanosis
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กั้นเรื้อร&รพยุ (&บ&ล
1. สงเก>แ ะบนทMก ET CO2 แ ะ SpO2

เหตุการผล
1. เพอใหGกา แ กเป นกfา แ ะกา ะบา อากาศม
ความเหมาะสมเพ งพอ>อความ>Gองกา
2. ดFแ ทางเดนหา ใจใหGโ ง โด ดFดเสมหะเมอม 2. หากพบ sign ของ hypoxia >Gองห ด suction แ ะกด
ขGอบงK
ปCมใหG 100 % oxygen ทนท
3. ขณะดF ด เสมหะสงเก>ภาวะ hypoxia เKน 3. เพอเพมกา แ กเป นออก เจน
tachycardia, ห อ bradycardia ห อ arrhythmia,
SpO2 drop แ ะ กดปCม 100% O2 ของเค องKว หา ใจ
ห อ hyperinflatation ดGว Ambu bag เป”ด flow O2
15 LPM
4. ทา prone จะKว ในเ องออก เจนก ะจา ไปไดG ทว
4. จดทานอนศ ษะสFง (fowler ‘s position)ห อ
ปอดมากกวาทาอน
prone position ใน า ARDS ทsevere hypoxia
ขIอว>นจำก> ฉัยและการยุ (กั้นเรื้อร&รพยุ (&บ&ลที่ +, 3
ภาวะ ะบบไห เว น ด งเนองจากกา ใKGเค องKว หา ใจ
วตุการถุงลมโป่ประสงคo
เพอใหGกา ไห เว นโ ห>เพ งพอแ ะเหมาะสม
เกั้นเรื้อรณnoกั้นเรื้อร&รประเม>นผล
1. BP>90/60 mmhg
2. HR เป นแป ง< 20% แ ะ ไมมภาวะ Arrhythmia
3. ไมมภาวะ Mม ง ห อ เ กไม FGสMก>ว
4. CVP 8-12 cmH2O, PCWP 12-15 cmH2O
กั้นเรื้อร&รพยุ (&บ&ล
เหตุการผล
1. กา ดFแ เaŒา ะวง ะบบไห เว นเ อด
- เพอ maintenance cardiac output
1.1 monitoring and record กา เป นแป ง blood
circulation ทกค งทมอากา Eดปก>ห อทก 30 นาท
1 Kม. จนอากา คงทจM ง เป6 น ทก 2 Kม. ไดG แ ก
กษณะ กา หา ใจ RR, HR, BP, EKG, CVP,
PCWP, CO (ใน า ทใส swanganz cath)
1.2 ป Mกษาแพท ถุงปอดโป่งพอง  pl%B2%E8OGาพบ BP drop ห อ Arrythmia
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กั้นเรื้อร&รพยุ (&บ&ล
1.3 ดFแ ใหGไดG บสา น?าอ างเพ งพอ
1.4 ดF แ ใหG ไ ดG บสา น? า ทางห อดเ อดด? า >าม
กา กษา
1.5 ดFแ ใหGไดG บ า inotropic agent อ างเหมาะสม
โด ป ะเมน BP & HR อ าง>อเนองอ างนG อ
ทก 1 Kม.

เหตุการผล
- กา เaŒา ะวงแ ะกา บนทMกเพอป ะเมนอากา EFGปCว
อ าง>อเนองเพอใหGกา Kว เห อไดGทนทวงท
- เพอพจา ณากา ใหG าทเหมาะสม
- า inotrop เป6 น าทก ะ>G น ใหG cardiac adrenergic
receptors (beta1,beta2)ห ง catecholamine อ อ ก ม า
หวใจจMงบบ>วไดGดขMน ออกฤทlm ท peripheral vessels
ในขนาดสF ง (>10 mcg/kg/min) จะก ะ>G น alphaadrenergic receptor เกด vasoconstriction ดป มาณ
เ อดทไปเ งไ> Kว เพม BP

ขIอว>นจำก> ฉัยและการยุ (กั้นเรื้อร&รพยุ (&บ&ลที่ +, 4
อ Fในภาวะคกคาม>อKว>เนองจากอากา งไมคงท
วตุการถุงลมโป่ประสงคo
เaŒา ะวงแ ะปŒองกนความคบหนGาของพ าlสภาพ
เกั้นเรื้อรณnoกั้นเรื้อร&รประเม>นผล
1. ไมมภาวะ hypoxia, cyanosis
2. vital sign ไมเป นแป ง
3. FGสMก>ว FGเ อง
4. ไมมภาวะหา ใจเหนอ หอบ RR< 30/min
5. CXR ไมแ งกวาเดม (no new infiltration)
กั้นเรื้อร>จำกกั้นเรื้อรรรมกั้นเรื้อร&รพยุ (&บ&ล
กั้นเรื้อร&รพยุ (&บ&ล
เหตุการผล
1. เaŒา ะวงแ ะปŒองกนความคบหนGาของพ าlสภาพ - เพอ>ด>ามป ะเมนอากา อ าง>อเนองแ ะใหGกา
1.1 เaŒา ะวงแ ะสงเก>อากา เป นแป งอ าง ดFแ อ างเหมาะสมสอดค Gองกบสภาวะโ ค
ใก GKด ไดGแก
- อากา แสดงของภาวะ hypoxemia เKน ความ
FGสMก>วเป นแป งไป Mม ง สบสน
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กั้นเรื้อร&รพยุ (&บ&ล
ก ะสบก ะสา มความพ องดGานกา จ?า ด เข ว
- อากา แสดงของภาวะ dyspnea ห อแบบแEน
กา หา ใจทเป นไป
- observe & record vital sign
- observe & record EKG
- record SpO2 แ ะ End Tidal CO2
- สง> วจแ ะ>ด>ามE ABG
- >ด>ามE CXR
2. ดFแ ใหGไดG บ าอ างค บถุงปอดโป่งพอง  pl%B2%E8OวG นสงเก>แ ะเaŒา ะวง
อากา ขGางเค งของ า เห านไดGแก
- antibiotic, bronchodilator, mucolytic, steroid
3. ดFแ ใหGไดGพกEอนอ างเหมาะสม โด
3.1 ดกจก มท บกวนกา นอนห บในเว ดMก
3.2 ดกา ใKGเส งแ ะ ดแสงไฟทไมจ?าเป6น
3.4 ดFแ ใหGไดG บ า sedative >ามความเหมาะสม

เหตุการผล

- ดFแ ใหG SpO2 อ Fใน ะดบ 95% ET CO2 อ ใน
F ะดบ
35-45 mmHg

- กา เaŒา ะวงอากา ขGางเค งจะKว ใหGกา กษาไม
เกดปXญหาแ ะอปส ค สามา ถุงปอดโป่งพอง  pl%B2%E8Oด?าเนนกา กษาไดG
อ างมป ะสทlภาพ
- กา นอนห บในKวงก างคนจะสงเส มกา ห ง
growth hormone Kว ใหG างกา ฟ’“นฟFสภาพไดGดขMน

ขIอว>นจำก> ฉัยและการยุ (กั้นเรื้อร&รพยุ (&บ&ลที่ +, 5
มโอกาส>ดเKอทางเดนหา ใจเนองจากใKG IPPV แ ะอ Fในภาวะวกฤ>
วตุการถุงลมโป่ประสงคo
ปŒองกนแ ะ ดกา >ดเKอโด เYพาะ Lower Respiratory tract Infection (LRI)
เกั้นเรื้อรณnoกั้นเรื้อร&รประเม>นผล
1. > วจเสมหะโดนกา เพาะเKอ ไมพบเKอโ ค
2. ไมมไขG
3. E CBC : WBC ปก>
กั้นเรื้อร&รพยุ (&บ&ล
1. ปŠบ>>ามห ก IC ของ LRI
1.1 ปŠบ>>าม standard precaution แ ะ Contact
precaution
1.2 ปŠบ>>าม aseptic technique ในกา ดFดเสมหะ
แ ะกา ท?าห>ถุงปอดโป่งพอง  pl%B2%E8Oกา
1.3 ปŠบ>>ามห กกา ปŒองกนกา เกด aspiration

เหตุการผล
- ปŒองกนแ ะ ดกา >ดเKอโด เYพาะ Lower Respiratory
tract Infection (LRI) กา >ดเKอเพมจะเป6นสงทท?าใหG
กา กษา Gมเห ว ไมเกดป ะสทlภาพ แ ะท?าใหG เพม
cost แ ะ LOS
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กั้นเรื้อร&รพยุ (&บ&ล
เหตุการผล
1.4 ปŠบ>>า มห กมา > ฐา น กา ปŒ อ งกน
nosocromial sinusitis
2. ปŠบ>>ามห กมา> ฐานกา ปŒองกนกา >ดเKอ -ป ะเมนความเป นแป งพ าlสภาพของปอด
จากอปก ณ>างๆ ของเค องKว หา ใจ
2.1 วดแ ะบนทMกอณหภFมกา Kพจ / heart rate / BP
2.2 >ด>ามE > วจ CBC แ ะกา เพาะเKอ>างๆ
2.3 ดFแ ใหG าปŠKวนะ>ามแEนกา กษา
2.4 >ด>ามE CXR แ ะฟXงเส ง มEานปอด
ขIอว>นจำก> ฉัยและการยุ (กั้นเรื้อร&รพยุ (&บ&ลที่ +, 6
างกา >Gองกา พ งงานสFงเพอกา ฟ’“นฟFสภาพ างกา จากภาวะวกฤ>
วตุการถุงลมโป่ประสงคo
เพอใหGEปFG Cว ไดG บสา น?า สา อาหา แ ะแ lา>ทเพ งพอกบความ>Gองกา ของ างกา
เกั้นเรื้อรณnoกั้นเรื้อร&รประเม>นผล
1. น?าหนก>วไม ด งไปกวาเดม BMI อ FในKวง 20-24
2. ไมมภาวะบวมป า มอป า เทGา ห อ ด
3. E lab Alb, Protein แ ะ ekectrolyte อ Fในเกณ„ปก>
4. Eวหนงมความ>Mง>ว
กั้นเรื้อร&รพยุ (&บ&ล
1. สงเส มใหGEFGปCว ไดG บสา อาหา แ ะแ lา>ท
เพ งพอกบความ>Gองกา ของ างกา
1.1 กา ป ะเมนภาวะโภKนากา ดFจาก
- EวหนงแหGง บวม ห อ ด
- กา Kงน?าหนก
- ป ะเมนแ ะบนทMก bowl sound
- บนทMกจ?านวนค งแ ะ กษณะของอจจา ะ
- ความแขBงแ งของก Gามเนอ

เหตุการผล
- EFGปCว ภาวะหา ใจวา มความ>Gองกา พ งงานแ ะ
ออก เจนอ างมาก ส?าห บเEาE าญเพอใKGพ งงาน
ในกา ฟ’น“ ฟFสภาพ างกา EFปG วC ทภาวะโภKนากา ไมด
ห อไดG บสา อาหา ไมเพ งพอ เนองจากกา ไดG บ
าค า ก Gามเนอ ท?าใหGกา เค อนไหวของ ?าไสG ด
ง ห อทGองอดจาก มในทGอง สาเห>เห านนบวาเป6น
ปXจจ ทท?าใหGกา อ กา ดFด Mมอาหา ด ง กา ขาด
สา อาหา วมกบ างกา ทไมมกา เค อนไหวจะสง
E ก ะทบ>อกา ท? า งานของก G า มเนอ>างๆ โด
เYพาะก GามเนอKว ในกา หา ใจ ท?าใหGกา
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กั้นเรื้อร&รพยุ (&บ&ล
2. สงเส ม appetite โด กา ก ะ>GนใหGมกา เค อนไหว
ห อท?า active/passive exercise >ามความสามา ถุงปอดโป่งพอง  pl%B2%E8O
แ ะสภาวะโ คปXจจบน
3. ดF แ ใหGไ ดG บอาหา อ างเพ งพอ แ ะบนทM ก
ป มาณแ ะความสามา ถุงปอดโป่งพอง  pl%B2%E8Oในกา ดFด Mมอาหา ของ
EFปG Cว โด ป ะเมนจาก gastric content
4. กา สง> วจแ ะ>ด>ามE โป >น แ ะ albumin
ในเ อด
5. ดFแ ใหGไดG บสา น?าแ ะ electrolyte อ างเหมาะสม
6. ป ะเมนภาวะขาดน?าห อน?าเกน โด ป ะเมนจาก
I/O imbalance breath sound พบ crepitation บวม>าม>ว ห อ
ป า มอป า เทGา ภาวะเหนอ หอบ
สง> วจแ ะ>ด>ามE electrolyte
- ป ะเมน conscious, EKG arrhythmia
- ดFแ ใหGไดG บ electrolyte แ ะสา น?า>ามกา
กษา

เหตุการผล
ฟ’“ น ฟF ส ภาพ างกา ท? า ไดG าก กา ห าเค องKว
หา ใจไมส?าเ จB ะบบภFมคGมกน ด ง
- เพอKว คงความสมด ของสา น?าแ ะ electrolyte
ใน างกา ภาวะ electrolyte imbalance มE >อ EKG
arrhythmia ความแขBงแ งของก GามเนอKว ในกา
หา ใจ แ ะ ะดบความ FGสMก>ว ถุงปอดโป่งพอง  pl%B2%E8OGาE electrolyte >?า
สงE ใหGEFGปวC Mม ง ออนเพ หา ใจ>น เ วB ไมม
ป ะสทlภาพ ทGองอด จาก decrease intestine movement
EKG พบ PVC ถุงปอดโป่งพอง  pl%B2%E8OGา electrolyte สFงเกนปก> เKน K
สFงสงE ใหGเกด Tall peak T แ ะ tachycardia Na สFง
เกดภาวะน?าเกน >วบวม เหนอ อาจเป6นอน> า ถุงปอดโป่งพอง  pl%B2%E8OMง
Kว>
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วณโรคปอด (Pulmonary Tuberculosis)
กฤษณา Kวะก
สถุงปอดโป่งพอง  pl%B2%E8Oาบนโ คท วงอก

วณโ คเป6นกา >ดเKอ Mycobacterium Tuberculosis โด วณโ คปอดเป6นKนดของวณโ ค
ทพบไดGมากทสด เKอวณโ คสามา ถุงปอดโป่งพอง  pl%B2%E8Oแพ ก ะจา ไป>ามก ะแสเ อด ะบบน?าเห อง MงมE >อกา
เกดวณโ คนอกปอดไดGในห า อว วะ เKน >อมน?าเห อง ขGอ>อ>างๆ ไ> แ ะก ะดFก เป6น>Gน

ภ&พที่ +, 1 ทมา:http://staff.vbi.vt.edu/pathport/pathinfo_images/Mycobacterium_tuberculosis/
TBInfection_ Fig1_StewartPersistentTB.jpg
กั้นเรื้อร&รแพรHกั้นเรื้อรระจำก&ยุ (เชื้อ浴p8อ
โด กา ไอ จาม พFดค ห อขณะ Gองเพ ง โด กา แพ ของ ะอองaอ (Droplet nuclei) ทม
เKอวณโ คออกมาก ะจา ไปในอากาศแ ะสามา ถุงปอดโป่งพอง  pl%B2%E8Oอ FในอากาศไดGนานถุงปอดโป่งพอง  pl%B2%E8OMง 1 สปดาห เมอคนหา ใจ
จะไดG บเKอนนเขGาไปในถุงปอดโป่งพอง  pl%B2%E8Oง มปอด (alveoli) วมทงในขณะทEFGปCว พน า

ภ&พที่ +, 2 กา แพ ก ะจา เKอวณโ ค จากกา สFด ะอองaอ เขGาไปในถุงปอดโป่งพอง  pl%B2%E8Oง มปอด
ทมา http://www2.cdc.gov/phtn/tbmodules/modules1-5/m1/con6a.htm
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กั้นเรื้อร&รตุการ>ดเชื้อ浴p8อ
โด กา บเKอเขGาสF ะบบทางเดนหา ใจ ห อด มแ ะถุงปอดโป่งพอง  pl%B2%E8Oง ม macrophage ในถุงปอดโป่งพอง  pl%B2%E8Oง มจะดกจบ
เKอวณโ คแ ะพ า ามขบออกจาก างกา ใน ะ ะ 2-10 สปดาห หาก ะดบภFมคGมกนใน างกา แขBงแ ง
สามา ถุงปอดโป่งพอง  pl%B2%E8Oทา? า เKอไดGหมด กา ทดสอบEวหนง Tuberculin skin test จะใหGE บวก หมา ถุงปอดโป่งพอง  pl%B2%E8OงM EFปG วC >ดเKอ
แ>ไมเกดโ คเ ก Latent infection EFGปCว ก มนไม>ด>อแ ะไมกอใหGเกดโ ค แ>ถุงปอดโป่งพอง  pl%B2%E8OGา ภFมคGมกนของ
างกา ออนแอ EFทG บเKอจะสามา ถุงปอดโป่งพอง  pl%B2%E8OกอใหGเกดเป6นวณโ คไดG วณโ คไม>ด>อ ทางสมEส ทางเสอEGา ห อ
เค องใKG EFทG ไดG บเKอวณโ คจะมเKอวณโ คบางสวนอาศ อ ในเมB
F ดเ อดขาว จนก ะทง างกา ออนแอ
ห อมโ คแท กเKนภFมคGมกนบกพ องเKอจะเจ ญเ>บโ> แ ะเกดเป6นวณโ คไดG Mงกา ทบคค จะ
เป6นวณโ คไดGนนสามา ถุงปอดโป่งพอง  pl%B2%E8OเกดขMนไดGจากห า ปXจจ
อตุการร&กั้นเรื้อร&รตุการ>ดเชื้อ浴p8อวณโรค จะมากห อนGอ ขMนกบปXจจ ห า ป ะกา ไดGแก
- ความ นแ งของโ ค EFGปวC วณโ คปอดโด เYพาะมโพ งหนอง แ ะวณโ คก องเส งจะม
เKอป มาณมากดงนนจMง>ด>อไดGงา
- ะ ะเว าทสมEสโ ค คอหากอ FกบEFGปCว วน ะ 8 Kวโมง เป6นเว า 6 เดอน จะมโอกาส
>ดเKอ 50% ห อ>Gองอ FกบEFGปCว 24 Kวโมงเป6นเว า 2 เดอนกBมโอกาส>ดเKอ 50%
- กา ไอ โด อ Fใก Gบ เวณทมEFGปCว วณโ คไอมาก
- EFGปCว มเKอเป6นป มาณมากในเสมหะ จากกา > วจเสมหะหากใหGE +2 ขMนไปแสดงวาม
เKอมาก
- EFGปCว วณโ คท กษาไมค บ ห อEFGปCว ท งไม 0 ไดG บกา กษา
- หGองทอ Fแคบ ะบบ ะบา อากาศเป6น ะบบป”ด แ ะอากาศถุงปอดโป่งพอง  pl%B2%E8Oา เทไมด
โอกั้นเรื้อร&สเกั้นเรื้อร>ดโรคภ&ยุ (หลงสมผสเชื้อ浴p8อวณโรค
ดงไดGก าวแ วG วาEFทG สมEสเKอวณโ คทกคน (Latent Tuberculosis infection :LTBI) ไมจ?าเป6น
>Gองเป6นวณโ คทกคน จากกา ศMกษาEFGสมEสเKอวณโ คพบวามเพ ง Gอ ะ 10-30 ทจะมโอกาสเป6น
วณโ คปฐมภFมจากกา >ดเKอค งแ ก ในภาพท 3 แสดงโอกาสกา >ดเKอวณโ คปฐมภF มในEFGท
สมEสเKอวณโ ค
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ภ&พที่ +, 3 แสดงโอกาสกา >ดเKอวณโ คในEFGทสมEสเKอวณโ ค
ทมา: http://www.bioquest.org/icbl/projectfiles/tb_disease_progress.gif
EFทG สมEสเKอวณโ คจะมโอกาสเป6นวณโ คไดGมากขMนถุงปอดโป่งพอง  pl%B2%E8OาG EFGปCว ทม างกา ออนแอ ภFมคGมกน
บกพ อง ห อมโ คป ะจ?า>วเห าน
- EFGปCว โ คเอดส
- EFGปCว เบาหวาน
- EFGปCว ทไดG บ า prednisolone ห อ ากดภFมคGมกนเป6นเว านาน ห อเป นไ>
- EFGปCว ทไ>วา เ อ ง
- EFGปCว โ คมะเ Bง
- EFGปCว ทมน?าหนก>วนGอ
- EFGปCว ทเป6น silicosis
- EFGปCว ท>ดก ะเพาะ ห อ>ด>อ ?าไสG
- EFGปCว ทมโ คป ะจ?า>วดงก าวขGาง>Gน ถุงปอดโป่งพอง  pl%B2%E8OGาไดG บกา ดFแ อ างใก GKด แ ะเหมาะสมกBจะKว
ดโอกาสกา แพ ก ะจา เKอวณโ คในปอดไปสFวณโ คนอกปอดไดG
กั้นเรื้อร&รเกั้นเรื้อร>ดวณโรคนอกั้นเรื้อรปอด
เมอEFGปCว วณโ คปอดม างกา ออนแอ งเKอทอ F ในปอดจะเจ ญแ ะแพ ก ะจา เขG า
ก ะแสเ อด แ ะ>อมน?าเห องไป>ามอว วะ>างๆ ท?าใหGเกดกา >ดเKอวณโ คนอกปอดไดGในบ เวณ
อว วะทไดG บเKอวณโ ค เKน Eวหนง ไ> ก ะดFก แ ะอว วะสบพนl EFGปCว ทเป6นวณโ คนอกปอด
จะมอากา เหมอนวณโ คในปอด แ ะจะมอากา อนเพมขMน>ามอว วะท>ดเKอวณโ ค เKน วณโ ค
ก ะดFกจะมอากา ปวดก ะดFกบ เวณท>ดเKอ วมดGว
อ&กั้นเรื้อร&รและอ&กั้นเรื้อร&รแสดง
อากา ทวไป มไขG>อนเ นB เหงอออก>อนก างคน น?าหนก ด ออนเพ เบออาหา
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อากา ของวณโ คปอด จะมอากา ไอเ อ ง ไอแหGงๆห อไอมเสมหะสเห องห อขาวขน เจBบหนGาอก
หา ใจหอบ ไอเป6นเ อด (Haemoptysis) ดงแสดงใน>า างท1
ตุการ&ร&งที่ +, 1: Signs and symptoms of TB
General symptoms
Pulmonary symptoms
Fever
Dry or productive cough
Night sweats
Chest pain
Weight loss
Shortness of breath
Fatigue
Haemoptysis
Loss of appetite

Extra-pulmonary symptoms
Localized pain/swelling
(depending on site of disease)

ทมา: http://www.icn.ch/tb/guide_chap1.htm
กั้นเรื้อร&รจำก%&แนกั้นเรื้อรผ?Iที่ +,สมผสวณโรค (Classification System for TB) สามา ถุงปอดโป่งพอง  pl%B2%E8Oแบง ะดบกา ไดG บเKอวณโ ค
เป6น 6 ะดบ ดงแสดงใน>า างท2
ตุการ&ร&งที่ +2, ะดบความ นแ งของกา ไดG บเKอวณโ ค E กา > วจ างกา จ?าแนกออกเป6น ะดบ>างๆ ไดGดงน
Class

Type

Description

0

ไมเค สมEสวณโ คแ ะไมมกา >ดเKอวณโ ค ไมมป ะว>สมEสวณโ ค E กา ท?ากา tuberculin
(No exposure to TB Not infected)
skin test เป6น บ (No history of exposure, negative
reaction to the tuberculin skin test)

1

สมEสกบวณโ คแ>ไมมกา >ดเKอ (Exposure
to TB No evidence of infection)

2

>ดเKอวณโ ค แ>ไมเป6นโ ค (TB infection No E กา ท?ากา tuberculin skin test เป6นบวก E กา
TB disease)
> วจเสมหะไมพบเKอ ไมมอากา ห อE x-ray
ไมพบค วามEดป ก> (Positive reaction to the
tuberculin skin test, negative smears and cultures
(if done), no clinical or x-ray evidence of TB
disease)

มป ะว>สมEสวณโ ค แ>E กา ท?ากา tuberculin
skin test เป6น บ ภา ห งสมEสโ ค 10 สปดาห
(History of exposure, negative reaction to a
tuberculin skin test given at least 10 weeks after
exposure)
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Class

Type

Description

3

มกา >ดเKอแ ะเป6นวณโ ค (Current TB disease) E กา > วจเสมหะพบเKอ E กา ท?ากา tuberculin
skin test เป6นบวก มอากา แ ะE x-ray พบ อ
โ ค (Positive culture for M. tuberculosis (if
done), or A positive reaction to the tuberculin skin
test and clinical or x-ray evidence of current TB
disease)

4

เค เป6 น วณโ ค แ>ไมก บ ? า (Previous TB มป ะว> กษาวณโ ค ห อE x-ray Eดปก> แ>
disease ) (not current)
ไมมอากา E กา ท?า tuberculin skin test เป6นบวก
> วจเสมหะไมพบเKอ (Medical history of TB
disease, or Abnormal but stable x-ray findings for
a person who has a positive reaction to the
tuberculin skin test, negative smears and cultures (if
done), and no clinical or x-ray evidence of current
TB disease)

5

EFGทสงส วาเป6นวณโ ค (TB suspected)

มอากา แ ะอากา แสดงของวณโ ค แ>ไมไดG บ
กา > วจ (Signs and symptoms of TB disease, but
evaluation not complete)

ทมา : http://www2.cdc.gov/phtn/tbmodules/modules1-5/m1/con6a.htm
ปwจำกจำกยุ (เส+,ยุ (ง กา คGนหาปXจจ เส งโด กา กป ะว>ทเส ง>อกา เป6นวณโ ค (risk factors) ดงน
1. สมEสใก GKดกบEFGปCว วณโ ค (อ Fอาศ วมบGานเด วกน, เป6นEFดG Fแ EFGปCว วณโ ค ฯ ฯ)
2. ภFม>Gานทาน างกา ออนแอ เKน เบาหวาน, >ดเKอ HIV, ห อไดG บ ากดภFม>Gานทาน เKน
า กษาโ คมะเ Bง ห อ า Fกก อนทมสวนEสมของ Steroids
3. EFGท าG ถุงปอดโป่งพอง  pl%B2%E8Oนฐานมาจากป ะเทศทมกา >ดเKอวณโ คสFง
4. มป ะว>กา เดนทางEานป ะเทศทมกา >ดเKอวณโ คสFง
5. ป ะว>ดมส า ห อใKGสา เสพ>ด
6. EFGทมภาวะทพโภKนา
7. EFGทไ Gถุงปอดโป่งพอง  pl%B2%E8Oนฐานเป6นห กแห ง
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กั้นเรื้อร&รจำกดกั้นเรื้อร&รและกั้นเรื้อร&รปkองกั้นเรื้อรนปwจำกจำกยุ (เส+,ยุ (งของวณโรค แบHงเป~น 5 ระดบ
5. ความเส ง>อกา สมEสโ ค
6. ความเส ง>อกา >ดเKอวณโ ค
7. ความเส ง>อกา พฒนาเป6นวณโ ค
8. ความเส ง>อกา พฒนาเป6นวณโ คดอ า
9. ความเส ง>อกา เส Kว>จากวณโ ค
กั้นเรื้อร&รปkองกั้นเรื้อรนวณโรค (Tuberculosis prevention)
วณโ คเป6นโ คทปŒองกนไดGโด กา ใหGความ FGแกญา>แ ะEFGปCว เก วกบก ไกกา >ด>อ แ ะ
กา ปŒองกน เKน กา ใKGก ะดาษทKKFป”ดปากเว าไอ กา ไอคว ไอก างแจG ง กา จดสงแวด Gอ ม
ภา ในบGาน คว จดหGองใหGแสงแดดสองถุงปอดโป่งพอง  pl%B2%E8OMง อากาศถุงปอดโป่งพอง  pl%B2%E8Oา เทไดGสะดวก EFGปCว ะ ะแพ เKอคว ห ดงาน
จนก ะทงไดG บป ะทาน า กษาวณโ คแ Gว 2 สปดาห แ ะทส?าคญทสด>Gอง บป ะทาน าใหGค บ
>ามแพท สง ใน า ทมโอกาสสมEสเKอวณโ คคว ไป บ า กษาวณโ คเพอกา ปŒองกนกา เป6น
วณโ คในในบคค ก มเส งดง>อไปน
- EFGทสมEสEFGปCว แ ะใหGE ทดสอบEวหนงเป6นบวก
- EFทG ทดสอบEวหนงเป6นบวกแ ะ X-RAY ปอดพบ อ โ ค
- EFทG ทดสอบEวหนงเป6นบวกแ ะเป6นเอดส
- EFทG ทดสอบEวหนงเป6นบวกแ ะมโ คทเป6นปXจจ เส ง
- EFทG ทดสอบEวหนงเป6นบวกจากททดสอบค งกอนเป6น บ
- EFทG ทดสอบEวหนงเป6นบวกแ ะ>ด าเสพ>ด
ว>ธิกำ+กั้นเรื้อร&รปkองกั้นเรื้อรนวณโรค
1. ดแห งแพ ก ะจา โ คในEFปG Cว โด
- Early detection กา คGนหาEFGปCว โด เ Bวทสด
- Early treatment by short course therapy กา กษาทนท>งแ> ะ ะเ ม>Gนโด ใKG ะบบ
DOTS
2. ดกา แพ เKอในบ ากาศ โด ใหGEปFG Cว
- ป”ดปาก จมFก เว าไอ/จาม
- หGองนอนคว จดใหGโ งมอากาศถุงปอดโป่งพอง  pl%B2%E8Oา เทสะดวก
- ใKGแสง Ultraviolet จากแสงแดด>ามl มKา>vาเKอ เKน กา น?าเสอEGา เค องนงหม >ากแดด
3. ใหGวค น BCG ในเดBกแ กเกด
4. กษาสขภาพใหGแขBงแ งอ เสมอ
F ออกก?า งกา เป6นป ะจ?า บป ะทานอาหา ใหGค บทกหมF
5. ห กเ งปXจจ เส งทท?าใหGเกดวณโ ค เKน กา เป นคFนอน กา >ด าเสพ>ด
6. ดFแ EFปG วC วณโ คใหG บป ะทาน าอ างสม?าเสมอ แนะน?าใหGEปFG วC วณโ คปŠบ>>วอ างถุงปอดโป่งพอง  pl%B2%E8OกF >Gอง
7. > วจภาพ งสท วงอกป_ ะค ง
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กั้นเรื้อร&รว>นจำก> ฉัยและการยุ (
1. กา > วจเสมหะหาเKอวณโ ค
2. กา ถุงปอดโป่งพอง  pl%B2%E8Oา ภาพ งสท วงอก (Chest X-Ray)
3. อากา แ ะอากา แสดง
กั้นเรื้อร&รรกั้นเรื้อรษ& สามา ถุงปอดโป่งพอง  pl%B2%E8O กษาใหGหา ขาดไดGโด ใKGส>F ามา> ฐาน ะ ะสน บป ะทาน า>ด>อกน 6-8 เดอน
วตุการถุงลมโป่ประสงคoของกั้นเรื้อร&รรกั้นเรื้อรษ&
1. เพอ กษาEFปG Cว ท>ดเKอแ ะเป6นวณโ คใหGหา ขาด
2. เพอ ดอ> ากา เกดโ คแ ะอ> ากา >า
3. เพอปŒองกนกา ก บ า? (Relapse) แ ะกา ดอ>อ กษาวณโ ค (Multi Drug Resistant Tuberculosis)
ยุ (&ที่ +,ใชื้อ浴p8Iในกั้นเรื้อร&รรกั้นเรื้อรษ&วณโรค
าสF> พนฐาน (first line drugs) ทส?าคญทสดทใKGในกา กษาวณโ คในปXจจบนคอ
- ไอโ ไนอะส> (Isoniazid:H)
- ไ แฟมป” น (Rifampicine:R)
- พ า นาไมด (Pyrazinamide:Z)
- สเ> Bปโ>ม น (Streptomycin:S)
- อแlมบFทอ (Ethambutol:E)

ภ&พที่ +, 4 ก ไกกา ออกฤทlmของ า>Gานวณโ คก มพนฐาน (first line drugs)
ทมา : www3.niaid.nih.gov/ScientificIllustrations/
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ปฏิบัติการnP慪䩟P>กั้นเรื้อร>ร>ยุ (&ระหวH&งยุ (&ตุการI&นวณโรคและยุ (&อ,นๆ ( Interactions with antituberculosis drugs)
Drug
Interaction
Effect
Isoniazid
Phenytoin
serum level of Phynytoin
Carbamazepine
serum level of Carbamazepine
Warfarin
serum level of Warfarin
Diazepam
serum level of Diazepam
Prednisolone
serum level of Isoniazid
Rifampicin
Warfarin
serum level of Warfarin
Sulphonylureas
serum level of Sulphonylureas
Corticosteroids
serum level of Corticosteroids
Oral contraceptives
serum level of Oral contraceptives
Phenytoin
serum level of Phenytoin
Digitalis glycosides
serum level of Digitalis glycosides
Cyclosporin
serum level of Cyclosporin
Cimetidine
serum level of Cimetidine
Methadone
serum level of Methadone
Theophylline
serum level of Theophylline
Protease inhibitors
serum level of Protease inhibitors
Ethambutol
Aluminium hydroxide
serum level of Ethambutol
Pyrazinamide
Probenecid
serum level of Pyrazinamide
Streptomycin
Neuromuscular blocking agents serum level/effect of Neuromuscular
blocking agents
ที่ +ม, & : Eur Respir J 1999; 14:978-992
ะบบ ามา> ฐานทใKGในแEนงานวณโ คแหงKา> (National Tuberculosis Program: NTP)
ในกา กษาEFGปวC วณโ ค า ใหม คอ Category I 2HRZE/4HR
- ใน 2 เดอนแ กEFปG วC จะไดG บ า 4 ขนาน คอ H R Z แ ะ E ทกวน เ ก ะ ะนวา ะ ะเขGมขGน
(Initial ห อ Intensive phase) มความส?าคญมาก เพ าะแสดงถุงปอดโป่งพอง  pl%B2%E8OMงป ะสทlภาพของ ะบบ าแ ะ ะบบ
งานทจะKว ดกา แพ เKอไดGด
- ใน ะ ะ 4 เดอนห ง เ กวา ะ ะ>อเนอง (Continuation phase ห อ Maintenance phase)
ใหG าเพ ง 2 ขนาน คอ H แ ะ R
- ใน ะหวาง บกา กษาEFปG วC จะไดG บกา > วจ>ด>ามE กา กษาจากกา > วจเสมหะเป6น ะ ะ
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กั้นเรื้อร&รประเม>นผลกั้นเรื้อร&รรกั้นเรื้อรษ&
ะหวาง บกา กษาดGว าEFGปวC คว ไดG บกา > วจเสมหะอ างนGอ 3 ค ง ไดGแก
- ค งแ ก ภา ห งกา กษาค บเดอนท 2 EFGปCว Gอ ะ 75 – 85 E กา > วจเสมหะจะเป น
จากบวกเป6น บ
- ค งท 2 ,3 ภา ห งกา กษาค บเดอนท 5 แ ะ 6 E เสมหะคว เป6น บ เพอเป6นกา น นE
กา กษา แ>ถุงปอดโป่งพอง  pl%B2%E8OGาE กา > วจเสมหะ งคงเป6นบวก ใหGสงส วาEFGปCว ไดG บกา กษาไมเหมาะสมห อ
EFปG Cว อาจเป6นวณโ คดอ าไดG
อ&กั้นเรื้อร&รไมHพsงประสงคoจำก&กั้นเรื้อรกั้นเรื้อร&รใชื้อ浴p8Iยุ (&ตุการI&นวณโรค ไดIแกั้นเรื้อรH
1. Isoniazid อากา ทพบคอ
- Peripheral neuritis สวนใหญเกดในEFGทมภาวะทพโภKนา ห อมแนวโนG ม ป า
ป ะสาทอกเสบ เKน EFGปCว เบาหวาน >งค ภ ห อเป6นโ คไ> อากา นเกดจาก าท?าใหG Pyridosine
(Vitamin B6 ) ด ง เกดอากา Kาป า มอ ป า เทGา กา ปŒองกนโด กา ใหG า Vitamin B6 วมดGว
- พษ>อ>บพบไดG อG ะ 2 ของEFปG วC ทไดG บ าวณโ ค>ด>อกนเป6นเว า 4 - 8 สปดาห
ฤทlmของ าท?าใหG ะดบเอนไ ม Transaminases เพมมากขMน อาจถุงปอดโป่งพอง  pl%B2%E8OMงขน>บอกเสบไดG จMงจ?าเป6น>Gอง
> วจหนGาทกา ท?างานของ>บในEFปG Cว ทสงส มกา ท?างานของ>บEดปก>
- เป6นEน มไขG ปวดบวม>ามขGอ Frozen shoulder , Eosinophillia ,Thrombocytopenia
- พษ>อ ะบบป ะสาทสวนก าง มMนงง สบสน Mม ก Gามเนอก ะ>กแ ะKก
2. Rifampicin อากา ทพบคอ
- ะบบทางเดนอาหา ไดGแก ค นไสG อาเจ น
- พษ>อ>บ ท?าใหG ะดบเอนไ มTransaminases แ ะ Billirubin ในเ อดสFงขMน
- Flu-like syndrome เกดจากกา ไดG บ าขนาดสFงแบบเวGน ะ ะ ท?าใหGเกดอากา มไขG
หนาวสน ปวดเมอ >ามก าG มเนอแ ะก ะดFก อาจมค นไสG งอากา
M
เห านหา ไดGเองภา ใน 12 Kวโมง
- ปŠก าภF ม ไวเกน (Hypersensitivity reactions) ไดG แ ก อากา ไขG Eน มพษขM น
(Eosinophillia), ดจาก Thrombocytopenia Hemolytic anemia แ ะอาจเกดภาวะKBอคไดG
- อากา อนๆพบไดGนGอ เKน ออนเพ ปวด>ามขGอ
3. Pyrazinamide อากา ทพบคอ
- พษ>อ>บ ท?าใหG ะดบเอนไ ม Transaminases ในเ อดสFงขMน
- Hyperuricemia เกดในEFGปวC ทก า แ>ไมท?าใหGเกดโ คเกfาท
- อากา ปวดขGอ (Arthralgia) เกดไดGทงขGอใหญแ ะขGอเ Bก
- อากา อนๆ เKน หนGาแดง คอแดง (Flushing) แพGแสง เบออาหา ค นไสG อาเจ น ไขG
ออนเพ Kก เป6น>Gน
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ระดบคว&มรนแรงของอ&กั้นเรื้อร&รไมHพsงประสงคoจำก&กั้นเรื้อรยุ (&รกั้นเรื้อรษ&วณโรค แบงไดGเป6น 2 ะดบ ไดGแก
1. Major Adverse Reaction เป6 น ะดบทอน> า >อ างกา อ าง นแ ง อาจกอใหG เ กด
ความพกา ห อเส Kว> >Gองห ด าทนท ดงแสดงใน>า างท3 ดงน
Major Adverse Reaction
วงเว น เดนเ กา ท ง>วEดปก> (dizziness)
หFออ ไมไดG นเส ง (deafness)
เกดความEดปก>ทางกา มองเหBน (visual impairment)
Jaundice
อากา ทางEวหนงท นแ ง เKน Steven Johnson
Syndrome, Exfoliative dermatitis
Shock and purpure (อากา KBอคแบบขาดออก เจน)

ยุ (&ที่ +,กั้นเรื้อรHอใหIเกั้นเรื้อร>ดอ&กั้นเรื้อร&ร
Streptomycin
Streptomycin
Ethambutol
าเกอบทก>ว
าเกอบทก>ว
Rifampicin

2. Minor Adverse Reaction ะดบอากา ไมพMงป ะสงคทไม นแ ง ท?าใหG างกา มความ
Eดปก>บGางไมมาก สามา ถุงปอดโป่งพอง  pl%B2%E8O กษา>ามอากา ห อป บแEนกา กษาเพ งเ BกนGอ ไม>Gองห ด า
วณโ คเKน คนเ BกนGอ ไมมEน ค นไสGเ BกนGอ ปXสสาวะแ ะเหงอเป6นสแดง
กั้นเรื้อร&รว>นจำก> ฉัยและการยุ (กั้นเรื้อร&รพยุ (&บ&ล (Nursing Diagnosis) กา จดกา กษาทเป6นปXจเจกบคค อ างมป ะสทlภาพ
เปk&หม&ยุ (กั้นเรื้อร&รพยุ (&บ&ล (Nursing Goal)
- เพอใหGกา กษาEFGปวC อ างเหมาะสม
- EFGปCว ไดG บ า> อดกา กษา
เกั้นเรื้อรณnoกั้นเรื้อร&รประเม>น (Outcome Criteria)
- EFGปCว มา บกา กษาอ าง>อเนอง
- EFGปCว ไดG บกา สง>อกา กษาอ างเหมาะสม
กั้นเรื้อร>จำกกั้นเรื้อรรรมกั้นเรื้อร&รพยุ (&บ&ล
- ป ะเมนEFG ปCว แ ก บไวGใ นความดF แ โด กถุงปอดโป่งพอง  pl%B2%E8O า ม
เก วกบทอ F กา ท?างาน า ไดG สทlป ะโ KนทEFGปCว
ใKGในกา กษา
- สนบสนนใหGEปFG Cว แ ะญา>มสวน วมในกา >ดสน
ใจ เขGา บกา กษา

เหตุการผล
- เพอคดก องEFปG วC อ างถุงปอดโป่งพอง  pl%B2%E8OกF >Gอง แ ะป ะเมนโอกาส
กา กษาของEFGปCว วาสามา ถุงปอดโป่งพอง  pl%B2%E8O บกา กษาอ าง>อ
เนองไดG> อด ะ ะเว าทก?าหนดห อไม
- เพอใหGEปFG วC แ ะญา>เหBนความส?าคญแ ะ> ะหนก
ถุงปอดโป่งพอง  pl%B2%E8OMงกา มสวน วมในกา กษาแ ะกา บป ะทาน
าอ าง>อเนอง (compliance)
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กั้นเรื้อร>จำกกั้นเรื้อรรรมกั้นเรื้อร&รพยุ (&บ&ล
- สอบถุงปอดโป่งพอง  pl%B2%E8Oามป ะเดBนทมโอกาสท?าใหGEปFG Cว ไมสามา ถุงปอดโป่งพอง  pl%B2%E8Oมา
บกา กษา>อเนองไดG
- สอบถุงปอดโป่งพอง  pl%B2%E8Oามแ ะบนทMกขGอมF เก วกบEFGปCว แ ะญา>ท
สามา ถุงปอดโป่งพอง  pl%B2%E8O>ด>อไดG

เหตุการผล
- เพอวางแEนกา ดFแ แ ะกา >ด>ามทเหมาะสม
กบEFGปCว
- เพอกา >ด>ามในก ณทEFGปCว ไมสามา ถุงปอดโป่งพอง  pl%B2%E8Oมา> วจ
>ามนด ห อเพอสอบถุงปอดโป่งพอง  pl%B2%E8Oา มอากา เมอพบความEด
ปก>ภา ห งไดG บ า เพอกา จดกา ทเหมาะสมกบ
สภาวะEFGปCว ปXจจบน
- ในก ณทEFGปCว มแนวโนGมไมสามา ถุงปอดโป่งพอง  pl%B2%E8Oมา บกา กษา - เพอความสะดวกของEFG ปC ว แ ะปŒ อ งกนกา เกด
>อเนองไดG แนะน?าใหGEปFG วC กษาทโ งพ าบา ใก บG าG น ปXญหากา บกา กษาไม>อเนอง
- สนบสนนใหGEปFG วC แ ะญา>เขGาโค งกา กา บป ะทาน - DOT เป6นแนวทางกา มพเ งห อEFGดFแ กา บ
าโด มพเ ง (DOT)
ป ะทาน า>Gานวณโ คของEFGปCว เพอใหGมนใจวา EFG
ปCว บป ะทาน าจ ง ค บทกเมBด ทกมอ อ าง>อ
เนองทกวน ทงนอาจเป6นEFGปCว เองห อญา>เป6น EFG
ดFแ กBไดG คว บนทMกกา บป ะทาน าทกค งของ EFG
ปCว แ> ะ า
กั้นเรื้อร&รว>นจำก> ฉัยและการยุ (กั้นเรื้อร&รพยุ (&บ&ล (Nursing Diagnosis) กา บ หา จดกา EFปG วC ทเป6นวณโ คอ างมป ะสทlภาพ
เปŒาหมา กา พ าบา (Nursing Goal)
- EFปG วC ทไดG บกา วนจY เป6นวณโ คไดG บกา กษา EFปG วC สามา ถุงปอดโป่งพอง  pl%B2%E8OเขGาใจเก วกบภาวะของโ ค
กา กษา แ ะกา มา> วจ>ามนด
เกณ„กา ป ะเมน (Outcome Criteria)
- EFGปCว วณโ คท> วจเสมหะ AFB + ve ไดG บกา กษาทก า
- EFGปCว ท งทะเบ น บกา กษามา บกา กษา>ามนดอ าง>อเนอง
- EFGปCว มนใจทจะมา บกา กษาทหนว งาน
กั้นเรื้อร>จำกกั้นเรื้อรรรมกั้นเรื้อร&รพยุ (&บ&ล
เหตุการผล
- ป ะเมน อากา อากา แสดง แ ะปXจจ เส งทสามา ถุงปอดโป่งพอง  pl%B2%E8O - กา ป ะเมน วนจY แ ะใหGกา กษาEFปG วC วณโ ค
วนจY วาเป6นวณโ คไดG วมทงE กา > วจทเพ ง ใน ะ ะเ มแ ก มป ะโ Kน>อกา ควบคมแ ะ
พอ>อกา วนจY วณโ ค
ปŒองกนกา แพ ก ะจา เKอไดGเป6นอ างด กา > วจ
พบอากา อากา แสดง แ ะปXจจ เส งทสมพนlกบ
วณโ ค วมทงกา > วจวนจY ทถุงปอดโป่งพอง  pl%B2%E8OกF >Gอง จะมE >อ
ะ ะเว าทใKGในกา กษาวณโ ค
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กั้นเรื้อร>จำกกั้นเรื้อรรรมกั้นเรื้อร&รพยุ (&บ&ล

เหตุการผล
- คว กป ะว>กา กษาในอด>ไดGแก ะ ะเว า
กา กษา อากา แสดง วมทง าทEFGปCว เค ไดG บ
พฤ>ก มเส ง กา สมEสวณโ คห อวณโ คดอ า
เพอป ะกอบกา ป ะเมน
- กา คGนหาสาเห>ของกา >ดเKอวณโ คจะKว ใหG
สามา ถุงปอดโป่งพอง  pl%B2%E8OคGนหาEFGปวC า อนไดG
- ส Gางความ สมพนlแ ะความไวGวางใจใหGแกEFGปCว
- กา วนจY วาเป6นวณโ คเป6นเ องทไมนาเป”ดเE
เพอกา อม บกา กษา
ดงนนEFGปCว >Gองกา ความเขGาใจแ ะก?า งใจ
- กา อม บแ ะเขGาใจEFGปCว เป6นสงทท?าใหGEFGปCว
น อมเป”ดเE ขGอมF ทส?าคญ Mงเป6นป ะโ Kน>อ
กา กษา
- กา ส GางปŠสมพนlทดของพ าบา กบEFGปCว จะ
ท?าใหGEFGปCว FGสMกทด>อกา กษา กา ดFแ ทไดG บ
แ ะกา ก บมา บกา > วจ>ามนดในค ง>อไป
- พ าบา ทดFแ EFGปCว คว มทกษะกา สอสา แ ะ
ความ FGเก วกบวณโ คเป6นอ างด
- เพอเกดป ะโ Kนในกา มา> วจของEFGปCว ในค ง
>อไป คว แจGงเห>E ในกา เกBบเสมหะห อสงสง
> วจอนๆ>ามขน>อนแ ะกา >ด>ามE กา กษา
ใหGEFGปCว ท าบ วงหนGา
- ใหGขอG มF เ องE กา > วจ แ ะกา มา> วจในค ง>อไป - เพอใหG ก? า งใจในกา มา บ กษาแกEFG ปC ว
แกEFGปCว
กา กษาวณโ คจะมกา >ด>ามE กา > วจเสมหะ
เป6น ะ ะ> อดกา กษา เพอป ะเมนE กา กษา
ถุงปอดโป่งพอง  pl%B2%E8OาG พบวาEFปG วC มE เสมหะทไมเป นแป ง จะ>Gอ ง
า งานแพท ท าบ เพอป บกา กษา>อไป
- สงEFGปCว เขGา บกา ใหGค?าป Mกษาเพอเจาะเ อด> วจ - เพอคGน หาEFGปCว ก มเส งทมโอกาส>ดเKอYว
หากา >ดเKอเอดสทก า
โอกาส ไดGแก กา >ดเKอเอดส ทงนภา ห งกา ใหG
ค?าป กM ษาEFปG วC จะ>Gองเป6นEFใG หGคา? น อมเพอ> วจเ อด
- งทะเบ นEFGปCว ทมา บกา กษาทก า โด เYพาะ - กา งทะเบ นจะท?าใหGท าบจ?านวนแ ะทอ Fของ
EFG ปC ว ทเสมหะ AFB +ve เพอสามา ถุงปอดโป่งพอง  pl%B2%E8O > ด>ามEFG ปC ว EFG ปC ว ทมา บกา กษาวณโ ค เพอใหG ส ามา ถุงปอดโป่งพอง  pl%B2%E8O
> อดกา กษา
>ด>ามแ ะป ะเมนE กา กษา> อดแEนกา ดFแ ไดG
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กั้นเรื้อร&รว>นจำก> ฉัยและการยุ (กั้นเรื้อร&รพยุ (&บ&ล (Nursing Diagnosis) กา เกBบสงสง> วจอ างมป ะสทlภาพ
เปk&หม&ยุ (กั้นเรื้อร&รพยุ (&บ&ล (Nursing Goal)
- เพอใหGEFGปวC เกBบสงสง> วจอ างถุงปอดโป่งพอง  pl%B2%E8OFก>Gอง แ ะปŒองกนกา แพ ก ะจา เKอ
เกั้นเรื้อรณnoกั้นเรื้อร&รประเม>น (Outcome Criteria)
- สงสง> วจ(เสมหะ)มคณภาพ
- เกBบสงสง> วจ(เสมหะ)ไดGถุงปอดโป่งพอง  pl%B2%E8OFกวl
- จ?านวนค งกา > วจเสมหะค บ>ามทก?าหนด
กั้นเรื้อร>จำกกั้นเรื้อรรรมกั้นเรื้อร&รพยุ (&บ&ล
เหตุการผล
- อlบา ใหGEปFG วC ท าบความ ส?าคญของกา เกBบเสมหะ - เนองจากกา > วจเสมหะทไดGคณภาพสามา ถุงปอดโป่งพอง  pl%B2%E8O> วจ
สง> วจ แ ะวlกา เกBบอ างมป ะสทlภาพ
หาเKอไดGด สงสง> วจคว มป มาณเสมหะทเพ งพอ
เพอสามา ถุงปอดโป่งพอง  pl%B2%E8O> วจพบเKอไดG
กั้นเรื้อร&รเกั้นเรื้อรzบเสมหะที่ +ถุงลมโป่, ?กั้นเรื้อรตุการIอง
- เกBบในหGองเกBบเสมหะทจดใหG ห อบ เวณทอากาศ
ถุงปอดโป่งพอง  pl%B2%E8Oา เทไดGด
- ขณะเกBบเสมหะไมคว มEFGอนอ FดGว
- กา เกBบเสมหะ>ามค?าแนะน?าของ IUATLD ใหGเกBบ
3 ค ง ดงน
1. spot specimen เกBบเสมหะเมอEFGปCว มาค งแ ก
2. เกBบเสมหะเKGาวน งขMน โด เกBบมาจากบGาน
3. spot specimen เกBบเสมหะเมอEFGปCว มา> วจใน
วน งขMน
ว>ธิกำ+กั้นเรื้อร&รเกั้นเรื้อรzบเสมหะที่ +ด, +
- บGวนปากดGว น?าเป า (ห ง บป ะทานอาหา ห อ
ห ง>นนอน>อนเKGา)
- ใหGเกBบเYพาะเสมหะ งในภาKนะทจดใหG
- คว หา ใจเขGาออก Mกๆแ ะไอออกมาแ งๆ เพอใหG
ไดGเสมหะทมาจากปอดโด > ง
- สงเก>วlกา เกBบเสมหะของEFGปCว แ ะไม นดGาน
หนGาของEFGปCว
- ป”ดภาKนะทใสเสมหะ ดGว ความ ะมด ะวง
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กั้นเรื้อร>จำกกั้นเรื้อรรรมกั้นเรื้อร&รพยุ (&บ&ล

เหตุการผล
- >ดKอ นามสก EFGปCว ทภาKนะใสเสมหะ
- GางมอดGว น?าแ ะสบF
- สงเสมหะไป งหGองปŠบ>กา

IUATLD* : International Union Against Tuberculosis and Lungs Diseases (สมาพนl>อ>Gานวณโ คแ ะ
โ คปอดนานาKา>)
กั้นเรื้อร&รว>นจำก> ฉัยและการยุ (ที่ &งกั้นเรื้อร&รพยุ (&บ&ล (Nursing Diagnosis) ขาดความ FGเก วกบวณโ ค แEนกา กษา แ ะกา
ปŠบ>>วทถุงปอดโป่งพอง  pl%B2%E8OFก>Gอง
เปk&หม&ยุ (กั้นเรื้อร&รพยุ (&บ&ล (Nursing Goal)
- เพอใหGEFGปวC มความ FGทถุงปอดโป่งพอง  pl%B2%E8OFก>Gองเก วกบเ องวณโ ค แEนกา กษาแ ะกา ดFแ >นเอง
- เพอสนบสนนใหGEปFG Cว แ ะญา>ท าบวlกา ปŠบ>>วเมอเป6นวณโ ค
เกั้นเรื้อรณnoกั้นเรื้อร&รประเม>น (Outcome Criteria)
- EFGปCว สามา ถุงปอดโป่งพอง  pl%B2%E8Oอlบา ความเขGาใจ เก วกบโ ค แ ะกา กษาไดG
- คะแนนกา >อบค?าถุงปอดโป่งพอง  pl%B2%E8Oามถุงปอดโป่งพอง  pl%B2%E8OFก>Gองมากกวา Gอ ะ 80
- EFGปCว มา บกา > วจ>ามนด
- EFGปCว บป ะทาน าอ าง>อเนองค บ 6 เดอน
กั้นเรื้อร>จำกกั้นเรื้อรรรมกั้นเรื้อร&รพยุ (&บ&ล
- ป ะเมนความ FG ความเขGาใจ แ ะความเKอเก วกบ
วณโ ค

เหตุการผล
- เพอกา ป บขG อมF สวนทEFGปC ว แ ะญา> งพ อง
เก วกบวณโ คใหGเขGาใจถุงปอดโป่งพอง  pl%B2%E8OFก>Gอง เKน วณโ คเป6น โ ค
>ด>อทสามา ถุงปอดโป่งพอง  pl%B2%E8OปอŒ งกนไดGแ ะ กษาใหGหา ขาดไดGถุงปอดโป่งพอง  pl%B2%E8OGา
ไดG บกา กษาอ าง>อเนอง
- สอนEFGปC ว แ ะญา>เก วกบความ FG เ องวณโ ค - เพอใหGEFGปCว แ ะญา>มความ FGเก วกบวณโ คอ าง
กา >ด>อของโ ค EFG ท เส ง>อกา >ดโ ค อากา เหมาะสม
อากา แสดง แ ะภาวะแท ก Gอนทอาจเกด
- กา ใหGความ FGEFGปCว แ ะญา>เก วกบแEนกา กษา - เพอใหGEFGปCว แ ะญา>เขGาใจแEนกา กษาวณโ ค
วณโ ค
Mง>GองใKGเว า กษานาน 6 – 8 เดอน โด ในEFGปCว
วณโ ค า ใหม>Gอง บป ะทาน าสF> 2HRZE/4HR
อ าง>อเนอง
- อlบา เก วกบ าทใKG กษาแ ะอากา ขGางเค งจาก - เพอใหGEFGปCว แ ะญา>ท าบอากา ขGางเค งของ า
าทอาจเกดไดG
แ ะสามา ถุงปอดโป่งพอง  pl%B2%E8Oจดกา >นเองไดGอ างเหมาะสมเมอเกด
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อากา ขGางเค งจากกา บป ะทาน า
กั้นเรื้อร>จำกกั้นเรื้อรรรมกั้นเรื้อร&รพยุ (&บ&ล
เหตุการผล
- อlบา ใหGEFGปCว แ ะญา>ท าบเก วกบอากา แ ะ - E กา กษาใน ะ ะสนอาจท? า ใหG EFG ปC ว บาง า
อากา แสดงทดขMนห อเ ว ง ไมคว ห ดกา บ อากา ดขMน MงEFGปCว มกจะคดวาหา แ Gว ไมจ?าเป6น
ป ะทาน าเองโด เดBดขาด
>Gอง กษาดGว า>อ ห อบาง า อากา เ ว งท?าใหG
คดวา าไมสามา ถุงปอดโป่งพอง  pl%B2%E8O กษาอากา ใหGดขMนไดGจMงห ด า
Mงทง 2 ป ะเดBนนจะท?าใหGEFGปCว ขาดกา กษาอ าง
>อเนองจนค บ 6 เดอน อาจท?า ใหG เ กดเป6 น วณโ ค
ดอ าไดG
ค%&แนะน%& กั้นเรื้อร&รปฏิบัติการnP慪䩟P>บตุการ>ตุการว เม,อที่ ร&บวH&เป~นวณโรค
EFGปCว วณโ คสามา ถุงปอดโป่งพอง  pl%B2%E8O กษาใหGหา ขาดไดG เพ งท?า>ามค?าแนะน?าของบค าก ทางกา แพท
แ ะ บป ะทาน าอ างสม?าเสมอค บถุงปอดโป่งพอง  pl%B2%E8OGวน ห กกา ปŠบ>>วงา ๆ ของEFGปCว วณโ คโด เYพาะ
วณโ คปอด ไดGแก
- ห กเ งกา ไอ จาม ดกน คว ป”ดปากแ ะจมFกเมอไอห อจาม เนองจากเKอวณโ คจะ
แพ ออกมาในอากาศ แ ะEFGใก GKดสามา ถุงปอดโป่งพอง  pl%B2%E8O บเKอเขGาไปไดG
- แ กของ เค องใKGสวน>ว เKน EGาเKBดหนGา , EGาขนหนF, แป งสฟXน เนองจากจะเป6นแห งท
บคค ใก GKดไดG บเKอโด เYพาะเดBก วมทงคว นอนแ กกบEFGอนดGว ใน ะ ะ 2 สปดาหแ กท บ
กา กษา
- สามา ถุงปอดโป่งพอง  pl%B2%E8O บป ะทานอาหา วมกนไดG โด ใKGKGอนก าง
- อ Fในททอากาศถุงปอดโป่งพอง  pl%B2%E8Oา เทไดGสะดวก มแสงแดดพอเพ ง
- บป ะทาน าอ างสม?าเสมอ>ามค?าแนะน?าของแพท สF> ามา> ฐาน ะ ะสนของกา
กษาวณโ ค ทวไปใKG า 4 Kนด ใน 2 เดอนแ ก แ ะ ด งเห อ 2 Kนดใน 4 เดอนถุงปอดโป่งพอง  pl%B2%E8Oดมา
- เมอEFGปCว บป ะทาน า>ามสF> ดงก าวอ างเค งค ด กา แ กกบบคค ใก GKดในKวง
แ กของกา กน า เพ ง 2 สปดาหแ ก กBเพ งพอ เนองจาก าทกนจะสามา ถุงปอดโป่งพอง  pl%B2%E8Oก?าจดเKอในเสมหะไดG
กวา Gอ ะ 99.5
- สงเก>อากา ขGางเค งของ า แมGจะพบไมบอ แ>กBมความส?าคญ คว แจGงใหGแพท ท าบ
เพอป ะโ Kนในกา ป บเป นสF> า ไดGแก Eน>าม>ว, จกแนนทGอง >วเห อง>าเห อง, >ามอง
เหBนไมKด เป6น>Gน ถุงปอดโป่งพอง  pl%B2%E8OGามอากา ดงก าวคว ห ด าทนทแ ะพบแพท
- ห กเ ง บห , ส า เนองจากท?าใหGอากา ของโ คเป6นมากขMน แ ะกา ท?างานของ>บ
เสอม ง เกดกา แพG าไดGงา
- บป ะทานอาหา ใหGค บ 5 หมF โด เYพาะ โป >น Eก E ไมG
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- ออกก?า งกา พอคว ไมหกโหม
- พกEอนใหGเพ งพอ อ างนGอ วน ะ 6 – 8 Kวโมง
- EFGปCว วณโ คทสภาพ างกา แขBงแ งด ไมมความจ?าเป6น>Gองห ดงาน โด เYพาะเมอกน า
ไปแ Gว 2 สปดาห เนองจากโอกาสแพ เKอมนGอ มาก
- พบแพท >ามนดอ างสม?าเสมอทกค ง
กั้นเรื้อร&รว>น>จำกฉัยและการยุ (กั้นเรื้อร&รพยุ (&บ&ล (Nursing Diagnosis) กา สนบสนนใหGEFGปCว บป ะทาน าแบบมพเ ง
ห อกา ก?ากบกา บป ะทาน า
เปk&หม&ยุ (กั้นเรื้อร&รพยุ (&บ&ล (Nursing Goal)
- EFGปCว ไดG บ าอ าง>อเนอง
- ส Gางแ งจFงใจในกา กษา
- EFGปCว หา จากกา เจBบปCว
เกั้นเรื้อรณnoกั้นเรื้อร&รประเม>น (Outcome Criteria)
- E กา > วจเสมหะ AFB เป นจากบวกเป6น บ
- จ?านวน ามพอดกบจ?านวนวนทจดใหG
- อากา ทวไปของEFGปCว ดขMน
กั้นเรื้อร>จำกกั้นเรื้อรรรมกั้นเรื้อร&รพยุ (&บ&ล
เหตุการผล
- สนบสนนใหGEFGปCว ใKGวlกา บป ะทาน าแบบม - DOT เป6น F ป แบบกา บป ะทาน าทจะKว ใหG
พเ งห อกา ก?ากบกา บป ะทาน า (DOT) ใน EFGปC ว บป ะทาน าไดG จ นค บ>ามแEนกา กษา
ะ ะเขGมขGน (Intensive phase)
โด มกา บนทMกทกค งทEFGปCว บป ะทาน า
- EFG ปC ว ทพบเสมหะ AFB +ve คว สนบสนนใหG
EFG ปC ว บป ะทาน าโด วl DOT > อดทง ะ ะ
initial แ ะ continious phase เพอ ดปX จ จ เส ง>อ
กา แพ ก ะจา เKอ (disease transmission) กา กษา
G ม เห ว(treatment failure) กา เป6 น วณโ คก บ
?า(relapse) ห อกา ดอ>อ า กษา(drug resistance)
- แนะน?าวlกา บป ะทาน าโด จดเว าทเหมาะ - เพอใหGEปFG วC สามา ถุงปอดโป่งพอง  pl%B2%E8O บป ะทาน าไดGอ าง>อเนอง
สมกบEFGปCว แ> ะ า
จนค บ แ ะไม บกวน>อกา ด?าเนนKว>>ามปก>
ของEFGปCว
- แนะน?าใหGบนทMกกา บป ะทาน าในแ> ะวน
- เพอกา > วจสอบกา บป ะทาน าจากจ?านวน
เมBด าทเห อกบจ?านวนมอท บป ะทาน า
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กั้นเรื้อร&รว>นจำก> ฉัยและการยุ (ที่ &งกั้นเรื้อร&รพยุ (&บ&ล (Nursing Diagnosis) มโอกาสเกดอากา ไมพMงป ะสงคจาก า กษาวณโ ค
เปk&หม&ยุ (กั้นเรื้อร&รพยุ (&บ&ล (Nursing Goal)
- เพอใหGEFGปวC มความ FGทถุงปอดโป่งพอง  pl%B2%E8OFก>Gองเก วกบ าทใKG กษาวณโ ค
- เพอใหGEFGปวC แ ะญา>ท าบวlกา ปŠบ>>วเมอมอากา ไมพMงป ะสงคจาก า
เกั้นเรื้อรณnoกั้นเรื้อร&รประเม>น (Outcome Criteria)
- EFGปCว ท าบอากา ไมพMงป ะสงคจาก า กษาวณโ ค
- EFGปCว สามา ถุงปอดโป่งพอง  pl%B2%E8Oจดกา กบอากา ไมพMงป ะสงคจาก าใน ะดบเ BกนGอ ไดG
- EFGปCว ไมเกดอากา ไมพMงป ะสงคจาก าใน ะดบ นแ ง
กั้นเรื้อร>จำกกั้นเรื้อรรรมกั้นเรื้อร&รพยุ (&บ&ล
เหตุการผล
- อlบา Kอ กษณะ ขนาดแ ะจ?านวน าแ> ะKนดทEFG - เพอใหGEFGปCว แ ะญา>EFGดFแ ท าบ Kอ กษณะ ขนาด
ปCว ไดG บ
แ ะจ?านวนเมBด าแ> ะKนดทEFGปCว ไดG บ วมทงบอก
เห>E ความจ? า เป6 น ท>G อ งไดG บ าในกา กษาเป6 น
จ?านวนมาก
- อlบา วlกา บป ะทาน าทถุงปอดโป่งพอง  pl%B2%E8OFก>GองใหGEFGปCว แ ะ - คว บป ะทาน าทานในขณะทG อ งวาง เพอใหG า
ญา> บท าบ
ดFด มM ไดGด แ ะคว บป ะทานกอนนอน เนองจากฤทlm
ขGา งเค งของ าคอนขGา ง นแ งEFG ปC ว อาจ FG สMกไมสข
สบา ภา ห ง บป ะทาน า ห อ มอากา ค นไสGมาก
แนะน?าใหG บป ะทาน าพ Gอมอาหา
- อlบา ฤทlmของอากา ไมพMงป ะสงคจาก าทอาจเกด - เพอใหGEFGปCว แ ะญา>ท าบแ ะสามา ถุงปอดโป่งพอง  pl%B2%E8Oจ ดกา กบ
กบEFปG วC วมทงวlกา จดกา เมอเกดอากา ดงก าว
อากา ไมพMงป ะสงคใน ะดบ นแ งแ ะไม นแ งไดG
อ&กั้นเรื้อร&รพsงประสงคoที่ +,รนแรง
อาเจ นอ าง นแ ง เป6นบอ ค ง
- >ว >าเห อง (อากา เป6นพษ>อ>บ) EนขMนอ าง นแ ง
อ&กั้นเรื้อร&รพsงประสงคoที่ +,ไมHรนแรง
- ค นไสG อาเจ น ไมสขสบา ในทGอง
- ไมมแ ง
- Eนคนเ BกนGอ ห อคนแ>ไมมEน
- แนะน?าวlกา ปŠบ>>วเมอเกดอากา ไมพMงป ะสงคจาก- เพอใหG EFGปC ว สามา ถุงปอดโป่งพอง  pl%B2%E8O ท น>ออากา ดงก าวไดG แ ะ
าใน ะดบไม นแ ง
สามา ถุงปอดโป่งพอง  pl%B2%E8O บป ะทาน า>อไดG อาจแนะน? า ใหG EFG ปC ว
เป นเว ากา บป ะทาน า จากกา บป ะทาน า
เว าทGองวาง อาจเป นเป6นพ Gอมมออาหา ห อ
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กั้นเรื้อร>จำกกั้นเรื้อรรรมกั้นเรื้อร&รพยุ (&บ&ล

เหตุการผล
แนะน? า า ดก ด(antacids) าแกG อ าเจ น(mild antiemetics) ห อ าแกGแพG(anti-histamines)
- อlบา E ของเค องดมแอ กอฮอ แ ะ/ห อ าอนท- เนองจาก าบางKนดทใKG กษาวณโ คจะมE >อ>บ
มE >อกา เพมความเส ง>อกา เกดอากา ไมพMงป ะสงค กา ดมแอ กอฮอ แ ะ/ห อกา ใKG าอนทมปŠก า
แ ะพษของ า
>อ>บจะท?าใหG>บเสอมหนGาทไดGมากขMน
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วณโรคดอยุ (&หล&ยุ (ขน&น (Multi-drug resistant Tuberculosis : MDR–TB)
กฤษณา Kวะก
สถุงปอดโป่งพอง  pl%B2%E8Oาบนโ คท วงอก

วณโ คดอ าห า ขนาน( MDR-TB) หมา ถุงปอดโป่งพอง  pl%B2%E8OMง EFGปCว วณโ คทมE กา > วจเพาะเKอ`พบวา
ดอ>อ า กษาวณโ คทส?าคญ คอ Isoniazid (INH) แ ะ Rifampicin (RMP) Mงเป6นสาเห>ใหGEFGปCว
Gมเห ว>อกา กษาดGว สF> ามา> ฐาน ะ ะสน (Category I) ถุงปอดโป่งพอง  pl%B2%E8OGาEFGปCว ดอ>อ าในขณะท บกา
กษาดGว า>Gานวณโ คหมา ความวาEFGปCว ไดG บ าไมเพ งพอในกา กษา/vาเKอวณโ ค ห อ
เพ าะEFGปCว ไมไดG บกา กษาอ าง>อเนอง ท?าใหGเกดเป6นวณโ คดอ าขMน
ค%&จำก%&กั้นเรื้อรดคว&ม
- Primary drug resistance หมา ถุงปอดโป่งพอง  pl%B2%E8OMง กา ดอ าในEFGปCว ทไมเค กษามากอน (drug resistance
in new cases)
- Acquired drug resistance หมา ถุงปอดโป่งพอง  pl%B2%E8OMง กา ดอ าในEFGปCว ทเค ไดG บกา กษามากอน ห อ
ก?า ง กษา (drug resistance in previously treated cases)
EFปG Cว ทมโอกาสดอ าวณโ คห า ขนาน ไดGแก
1. EFGปCว ทมโอกาสดอ าวณโ คห า ขนานกอนกา กษา
1.1 EFGปCว วณโ ค า ใหมท>ดเKอ HIV
1.2 EFGปCว ทมป ะว>กา สมEสEFGปCว MDR-TB วมทงบค าก ทางกา แพท ทปCว เป6น
วณโ ค แ ะมป ะว>สมEสกบEFGปCว MDR-TB
1.3 ก มเส งอนๆ เKน EFGปวC >ามแนวKา แดน EFGปCว ในเ อนจ?า
2. EFปG Cว ทมโอกาสดอ าวณโ คห า ขนาน ะหวางกา กษา
2.1 EFGปCว ทก?า ง กษาดGว สF> า CAT I แ Gวอากา ไมดขMน วมกบเสมหะเป6นบวกเมอ
สนสดกา กษาเดอนท 2 แ ะห งจากใหGกา กษาดGว า 4 Kนด>ออก 1 เดอน อากา งไมดขMนแ ะ
เสมหะ งเป6นบวกอ F
2.2 EFปG วC ทก?า ง กษาดGว สF> า CAT I แ วG E กา กษา มG เห ว งแพท
M
EFG กษามนใจวา
EFGปCว บป ะทาน าสม?าเสมอ โด เYพาะไดG บกา กษาโด วl DOT EFGปCว ก มนมความเส งสFงท
จะเป6น MDR-TB
2.3 EFGปCว ทก?า ง กษาดGว สF> า CAT II แ ะE เสมหะ งเป6นบวก เมอสนสดกา กษา
ในเดอนท 3 มโอกาสดอ>อ าKนด MDR-TB ห อไมใK MDR-TB กBไดG โอกาสจะเป6น MDR-TB ใน
EFปG Cว ก มนจะสFง ถุงปอดโป่งพอง  pl%B2%E8OาG ห งจากกา กษาดGว า 4 Kนด>ออก 1 เดอน แ Gวอากา งไมดขMน แ ะเสมหะ
งเป6นบวกอ F
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2.4 EFGปCว ทก?า ง กษาดGว สF> า CAT II แ ะเสมหะเมอสนสดกา กษาเดอนท 5 ง
พบเKอ โด แพท มนใจวาEFGปCว บป ะทาน าสม?าเสมอ ภา ใ>G DOT EFGปCว ก มนมความเส งสFงท
จะเป6น MDR-TB TAD ทก บมาแ Gวเสมหะเป6นบวก
2.5 EFGปCว ทมป ะว>เค บกา กษมากอนห า ค งแ ะ บป ะทาน าไมสม?าเสมอ
มโอกาสเป6นวณโ คดอ าไดG
3. EFGปCว ทมโอกาสดอ าวณโ คภา ห งกา กษาค บห อ กษาหา แ Gว ไดGแก EFGปCว ก บ
เป6น ?าโด เYพาะกา ก บเป6น ?าเมอห ดกา กษาห งจากหา แ Gวไมเกน 6 เดอน
หลกั้นเรื้อรกั้นเรื้อร&รในกั้นเรื้อร&รด?แลรกั้นเรื้อรษ&ผ?Iป;วยุ (วณโรคดอยุ (& คว มองคป ะกอบดงน
1. มหนว งานเYพาะ (Specialist unit) ทมหนGา ท กษาวณโ คดอ าโด มแพท พ าบา
เภสKก แ ะบค าก ทางกา แพท อนๆ ทมความK?านาญในกา กษาEFGปวC วณโ คดอ า
2. มกา วนจY วณโ คดอ าทถุงปอดโป่งพอง  pl%B2%E8OกF >Gอง (Correct identification of drug resistance case) กา วนจY
Eดท?าใหGEปFG วC ทไมใKวณโ คดอ าไดG บกา กษาเกนความจ?าเป6น > งกนขGามถุงปอดโป่งพอง  pl%B2%E8OาG EFปG วC ไดG บกา วนจY
าKGาท?าใหGมโอกาสแพ ก ะจา เKอไดGมากขMน แ ะโ คแท ก GอนมากขMน
3. มหGองปŠบ>กา ทดทสามา ถุงปอดโป่งพอง  pl%B2%E8Oสนบสนนกา กษา (Good laboratory support) ท?าใหGท าบ
E กา ทดสอบท วดเ วB แ ะถุงปอดโป่งพอง  pl%B2%E8OFก>GองKว สนบสนนกา วนจY แ ะ>ด>ามE กา กษาอ างม
ป ะสทlภาพ
4. จะ>Gองม าส?า องห อ าทจ?าเป6น>GองใKGในกา กษาอ าง>อเนอง เพ งพอ (Adequate and
continuous supply of drugs) วมถุงปอดโป่งพอง  pl%B2%E8OงM กา ใKGส>F าเหมาะสม กา ขาดแค น ากา กษามโอกาส มG เห ว
แ ะเKอจะพฒนา>อกา ดอ าใหมไดG
5. >Gองม ะบบกา ใหG าแบบมพเ ง DOT โด บค าก ทางกา แพท เพอควบคมใหGEFGปCว
บป ะทาน าอ างสม?าเสมอ ไมขาด า
6. >Gองม ะบบกา >ด>ามกา กษาอ างเขGมงวด ในก ณEFGปCว ขาดกา >ด>อ >Gองม ะบบ
>ด>ามEFปG Cว เพอใหGมา บกา กษาอ าง>อเนองจนค บ ะบบ า
7. >Gองม ะบบ>ด>ามEFGปCว ท กษาค บเพอเaŒา ะวงกา ก บเป6น ?าของEFGปCว เนองจากกา
ก บเป6น ?าในEFGปCว ก มนจะมโอกาสสFง
กั้นเรื้อร&รตุการ>ดตุการ&มผลกั้นเรื้อร&รรกั้นเรื้อรษ&
1. กา > วจเสมหะ ดGว วl Direct smear
2. กา > วจเสมหะดGว วlเพาะเKอแ ะท?ากา ทดสอบความไว>อ า>Gานวณโ ค เมอมขGอบงK
3. กา > วจภาพ งสท วงอก
กั้นเรื้อร&รตุการรวจำกเสมหะดIวยุ (ว>ธิกำ+ Direct smear และกั้นเรื้อร&รเพ&ะเชื้อ浴p8อวณโรค จะ>ด>ามE กา > วจเมอสนสด
กา กษา เดอนท 2, 3, 4, 5, 6 ห งจากนนทก 3 เดอนจน กษาค บ วมทงกา > วจเมอสนสดกา กษา
กา > วจกา ทดสอบความไวของ า>Gานวณโ คบอ ๆ มความจ?าเป6นนGอ
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กั้นเรื้อร&รตุการรวจำกภ&พถุงลมโป่H&ยุ (รงส+ที่ รวงอกั้นเรื้อร จะ> วจในเดอนท 3 เดอนท 6 ห งจากนนทก 6 เดอน แ ะเมอสนสด
กา กษา
กั้นเรื้อร&รตุการ>ดตุการ&มเพ,อเฝ้าระวังรักษาโรคk&ระวงรกั้นเรื้อรษ&โรคแที่ รกั้นเรื้อรซักปIอนที่ +เ, ป~นผลขI&งเค+ยุ (งของยุ (&ตุการI&นวณโรค
คว มกา > วจปXสสาวะ (Urine analysis) กา ท?างานของ>บ กา ท?างานของไ> เพอเป6นขGอมF
พนฐาน กอนเ มกา กษาแ ะป บขนาดของ า K ห อ S แ ะ E ใหGเหมาะสมกบกา ท?างานของไ>
ห งจากนนความถุงปอดโป่งพอง  pl%B2%E8Oในกา > วจขMนกบ
1. าทใKG เKน ก ณทมกา ใKG aminoglycoside ะหวางกา ใKG าก มน คว มกา > วจ
กา ท?างานของไ> ทก 1 เดอน
2. ภาวะ>บ ไ> กอนแ ะ ะหวางกา กษา
3. โ ค วมอนๆ
4. เมอสงส วามE ขGางเค งของ า>Gานวณโ คแนวท 2 เกดขMน
ตุการ&ร&งที่ +, 1 E ขGางเค งของ าวณโ คแนวท 2 (Second line drugs) ทพบบอ แ ะแนวทางกา ดFแ กษา
อ&กั้นเรื้อร&รไมHพsงประสงคo
ที่ +,เกั้นเรื้อร>ดขsน (ADR)

ยุ (&รกั้นเรื้อรษ&วณโรค
ที่ +,น&H จำกะเป~นส&เหตุการ

แนวที่ &งกั้นเรื้อร&รด?แลรกั้นเรื้อรษ&

ค%&แนะน%&

Eนแดง, คน

lsoniazid,
Pyrazinamide,
Streptomycin,
Kanamycin, PAS,
Amikacin,
Cycloserine,
Ofloxacin

1. ถุงปอดโป่งพอง  pl%B2%E8OG า อากา แพG E นคน นแ ง
คว ห ด าทก>วแ ะท? า กา
Challenge test คอ คอ เพม าท
ะ>วโด เ มจาก าขนานทคดวา
มโอกาสแพGนGอ ทสดกอน แ ะ
เ มดG ว ขนาดนG อ ๆ กอนจน
ก ะทงEFปG วC สามา ถุงปอดโป่งพอง  pl%B2%E8Oทน>อขนาด
าทใKGในกา กษาไดG
2. ถุงปอดโป่งพอง  pl%B2%E8OาG อากา แพGEนคนไม นแ ง
สามา ถุงปอดโป่งพอง  pl%B2%E8OใหG าแกGแพGก ม
Antihistamine เKน CPM, Atarax
แ ะ าทาแกGแพG calamime lotion ไดG

1. อากา แพG Eนคนอาจเกด
ขM นไดG ใ น ะ ะ 2 สปดาห
แ กของกา กษา
2. หGามท?ากา
Desensitization ในEFGปCว ท
มกา >ดเKอ HIV

อากา ทางจ>

Cycloserine

ถุงปอดโป่งพอง  pl%B2%E8OGามอากา ทางจ>คว จะห ด า 1. ป ะว>อากา ทางจ>ของ
แ ะพจา ณา าอนๆแทน
EFGปC ว ไมไดG เ ป6 น ขG อ หGา มใน
กา ใKG าแ>อาจจะเพม
ความเส งมากขMน
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อ&กั้นเรื้อร&รไมHพsงประสงคo
ที่ +,เกั้นเรื้อร>ดขsน (ADR)

ยุ (&รกั้นเรื้อรษ&วณโรค
ที่ +,น&H จำกะเป~นส&เหตุการ

แนวที่ &งกั้นเรื้อร&รด?แลรกั้นเรื้อรษ&

ค%&แนะน%&
2. อากา ทางจ>สามา ถุงปอดโป่งพอง  pl%B2%E8O
หา ขาดไดGภา ห งห ด า Cs

ว>กกงว
(Depression)

Cycloserine

Kก (Seizures)

Cycloserine

คว จะห ด าพจา ณาใหG าอนๆ 1. ภ า ว ะ ท า ง ส ง ค ม แ ะ
แทน
สงแวด G อ มของEFG ปC ว ไม
คว ะเ คว จะน? า มา
ป ะเมนดGว
2. ะหวางกา กษาอากา
ว>กกงว ของEFGปCว อาจจะ
เป6นๆ หา ๆ
3. ป ะว>ความว>กกงว
ของEFปG Cว ไมไดGเป6นขGอหGาม
ในกา ใKG า แ>จะท?าใหGเกด
ความเส งในกา เกดความ
ว>กกงว มากขM น ะหวาง
กา กษา MDR - TB
คว จะห ด า

เว นศ ษะ, นอนไม lsoniazid, Ofloxacin, 1. เ ม>Gนกา กษาดGว า
ห บE >อ ะบบ
Cycloserine
antivertigo เKน า Dramamine
ป ะสาทสวนก าง
Ethambutol
ห อ าค า กงว เKน า
Diazepam 2 mg
2. ถุงปอดโป่งพอง  pl%B2%E8OาG สงส วาเกดจาก Cycloserine
คว จะห ด า

1. ป ะว>กา KกของEFGปCว
ไมไดGเป6นขGอหGามในกา ใKG
า ถุงปอดโป่งพอง  pl%B2%E8OาG EFปG วC สามา ถุงปอดโป่งพอง  pl%B2%E8Oควบคม
กา KกไดGห อไดG บ ากนKก
อ าง>อเนอง
2. EFG ปC ว ทมป ะว>กา Kก
จะท?าใหGเกดความเส งทจะ
ท?าใหGเกดกา KกมากขMน
1. EFGปC ว ทมอากา นอนไม
ห บไมไดG เ ป6 น ขG อ หG า มใน
กา ใKG า
2. อากา นอนไมห บอาจ
เกดขMนไดGใน 2 สปดาหแ ก
ของกา กษา
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อ&กั้นเรื้อร&รไมHพsงประสงคo
ที่ +,เกั้นเรื้อร>ดขsน (ADR)

ยุ (&รกั้นเรื้อรษ&วณโรค
ที่ +,น&H จำกะเป~นส&เหตุการ

ค นไสG, อาเจ น, Para – aminosalicylic
เบออาหา (Nausea
acid (PAS),
and vomiting)
Pyrazinamide,
lsoniazid,
Ethionamide,
Rifampicin

แนวที่ &งกั้นเรื้อร&รด?แลรกั้นเรื้อรษ&
1. ใหGEFGปCว ทานน?ามากขMน

2. เ ม>Gนกา กษาดGว าแกG
ค นไสG อาเจ น เKน า
Motilium, Plasil, Dramamine

ค%&แนะน%&
1. อากา ค นไสG อาเจ นจะ
พบไดGในสปดาหแ กของ
กา กษาแ ะอากา นจะดขMน
2. เก อแ เป6นสงทจ?าเป6น
มากในกา ใหGทดแทน
ส?าห บEFปG Cว ทมอากา อา
เจ นมากๆ

โ คก ะเพาะอาหา Para – aminosalicylic 1. เ ม>Gนกา กษาดGว กา ใหG า
อกเสบ (Gastritis)
acid (PAS),
กษาก ะเพาะอาหา อกเสบ เKน
Pyrazinamide
าก ม Calcium carbonate
(alummilk, almagel) ห อ าก ม
H2-blocker (cimetidine,
ranitidine), Proton-pump inhibitor
(omeprazole)
2. ห ด าเป6น ะ ะเว า 1-7 วน

1. า กษาโ คก ะเพาะ
อาหา อกเสบคว จะมกา
ใKGอ าง ะมด ะวงเพ าะจะ
บกวนกา ดFด มM ของ า>Gาน
วณโ คไดG

ปวด>ามขGอ, ขGออกเสบ
(Arthralgias)

1. อากา ขG อ อกเสบเกดขM น
ไดG แมGEFGปวC ไมไดGใKG า
2. EFG ปC ว บางคนอาจจะม
ะดบก ด F คสFงขM นไดG M ง
สามา ถุงปอดโป่งพอง  pl%B2%E8O กษาไดGดวG า กษา
เกf า ท เKน า Allopurinol,
Colchicine
3. ก ด F คทสFงขMนเกดจาก
pyrazinoic acid M ง เ ป6 น
metabolite สวนใหญของ าน
จะขดขวางกา ขบถุงปอดโป่งพอง  pl%B2%E8O า ก ด
F คทาง renal tubular section
ของไ>

Pyrazinamide
า Allopurinol,
Colchicine

1. เ ม >G น ก า ก ษ า ดG ว า
ก ม>G า นกา ปวดอกเสบก G า ม
เนอแ ะก ะดF ก ดG ว าก มท
ไมใK Steroid เKน า Aspirin,
Brufen Piroxicam, voltaren
2. a•กออกก?า งกา ในสวนทม
กา ปวด>ามขGอ

2. อากา นสามา ถุงปอดโป่งพอง  pl%B2%E8Oห า ไดG
ถุงปอดโป่งพอง  pl%B2%E8OGาห ด า

93
อ&กั้นเรื้อร&รไมHพsงประสงคo
ที่ +,เกั้นเรื้อร>ดขsน (ADR)

ยุ (&รกั้นเรื้อรษ&วณโรค
ที่ +,น&H จำกะเป~นส&เหตุการ

แนวที่ &งกั้นเรื้อร&รด?แลรกั้นเรื้อรษ&

ค%&แนะน%&

>ามว, >าบอดส

Ethambutol

ห ดกา ใKG า

1. ไมคว ใKG ใ นEFG ปC ว ทแพG
านแ ะEFGปCว ทมป ะสาท
>าอกเสบ
2. คว ใKGอ าง ะมด ะวงใน
EFGปCว ทมความEดปก>ของ
>า เKน diabetic retinopathy
แ ะคว ดขนาด า งใน
EFGปCว ทเป6นโ คไ>
3. EFปG วC คว ไดG บกา > วจ
ป ะสทlภาพของ>า เKน
กา เหBนความกวGางของจอภาพ
กอนกา กษาแ ะทกๆเดอน
ะหวางกา ใKG า โด เYพาะ
อ าง งใน า ทEFปG วC ไดG บ
าเป6นเว านานห อไดG บ า
ขนาดสFงกวา 25 มก./กก./วน

กั้นเรื้อร&รว>นจำก> ฉัยและการยุ (กั้นเรื้อร&รพยุ (&บ&ล (Nursing Diagnosis) กา จดกา กษาทเป6นปXจเจกบคค อ างมป ะสทlภาพ
เปŒาหมา กา พ าบา (Nursing Goal)
- เพอใหGกา กษาEFGปCว อ างเหมาะสมแ ะEFGปCว ไดG บ า> อดกา กษา
เกณ„กา ป ะเมน (Outcome Criteria)
- EFปG Cว มา บกา กษาอ าง>อเนอง
- อ> ากา กษาค บเพมขMนในก มEFGปCว วณโ คดอ า
- อ> ากา ขาด า ด ง
กั้นเรื้อร>จำกกั้นเรื้อรรรมกั้นเรื้อร&รพยุ (&บ&ล
เหตุการผล
- ป ะเมนEFGปCว แ ก บไวGในความดFแ โด กถุงปอดโป่งพอง  pl%B2%E8Oาม - เพอคดก องEFGปCว อ างถุงปอดโป่งพอง  pl%B2%E8OFก>Gอง แ ะมนใจวาEFGปCว จะ
เก วกบ ทอ F กา ท?างาน า ไดG สทlป ะโ Kนท บกา กษา>อเนองไดG> อด ะ ะเว าทก?าหนด แ ะ
EFGปCว ใKGในกา กษา
จ? า เป6 น >G อ งใKG เ ว าในกา กษาเป6 น ะ ะเว านาน
มากกวา 1 ป_ ดงนนEFGปCว คว มความ>งใจทจะ กษา
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กั้นเรื้อร>จำกกั้นเรื้อรรรมกั้นเรื้อร&รพยุ (&บ&ล
เหตุการผล
- สนบสนนใหGEปFG วC แ ะญา>มสวน วมในกา >ดสนใจ - เพอใหGEFGปCว แ ะญา>เหBนความส?าคญแ ะ> ะหนก
เขGา บกา กษา
ในกา เขGา วม กษาในสถุงปอดโป่งพอง  pl%B2%E8Oาบนฯ
- เป”ดโอกาสใหGEFGปCว แ ะญา>แสดงความคดเหBน - เนองจากEFGปCว มความส?าคญท>Gอง บEดKอบในกา
ในกา >ดสนใจ กษา
บป ะทาน าอ าง>อเนอง กา มา> วจ>ามนด
กา >อเนองในกา กษา (compliance)
- พ า ามสอบถุงปอดโป่งพอง  pl%B2%E8Oามป ะเดBนทมโอกาสท?าใหGEFGปCว - เพอวางแEนกา ดF แ แ ะกา >ด>ามทเหมาะสม
ไมสามา ถุงปอดโป่งพอง  pl%B2%E8Oมา บกา กษา>อเนองไดG
ส?าห บEFGปCว
- สอบถุงปอดโป่งพอง  pl%B2%E8Oามแ ะบนทMกขGอมF เก วกบEFGปCว แ ะญา> - ในก ณทEFGปCว ไมมา> วจ>ามนดจะสามา ถุงปอดโป่งพอง  pl%B2%E8O>ด>ามEFG
ทสามา ถุงปอดโป่งพอง  pl%B2%E8O>ด>อไดG
ปC ว ไดG ห อเมอพบอากา Eดปก>ภา ห งไดG บ า
สามา ถุงปอดโป่งพอง  pl%B2%E8O>ด>อแจGงห อสอบถุงปอดโป่งพอง  pl%B2%E8Oามเพอกา จดกา ทเหมาะสม
- สนบสนนใหGEFGปวC แ ะญา>เขGาโค งกา
- DOT เป6นแนวทางกา มพเ งห อEFดG แF กา บป ะทาน
กา บป ะทาน าโด มพเ ง ( DOT)
าทกค งทEFGปCว บป ะทาน า เพอใหGมนใจวาEFGปCว
บป ะทาน าอ าง>อเนองทกวน ทงนอาจเป6นEFปG วC เอง
ห อญา>เป6นEFดG แF กBไดG คว มกา บนทMกกา บป ะทาน า
ทกค ง ขMนกบความเหมาะสมของEFGปCว แ> ะ า
กั้นเรื้อร&รว>นจำก> ฉัยและการยุ (กั้นเรื้อร&รพยุ (&บ&ล (Nursing Diagnosis) บ หา จดกา EFปG วC ทเป6นวณโ คดอ าอ างมป ะสทlภาพ
เปŒาหมา กา พ าบา (Nursing Goal)
- EFGปCว ทไดG บกา วนจY เป6นวณโ คดอ าไดGอ างถุงปอดโป่งพอง  pl%B2%E8OFก>Gอง วดเ วB
- EFปG วC สามา ถุงปอดโป่งพอง  pl%B2%E8OเขGาใจเก วกบโ คแ ะกา กษา กา ปŠบ>>วแ ะก บมา บกา > วจ>ามนด
เกณ„กา ป ะเมน (Outcome Criteria)
- EFGปCว ทไดG บกา วนจY วาเป6นวณโ คดอ าไดG บกา กษาทเหมาะสมทก า
- EFGปCว ทไดG บกา วนจY เป6นวณโ คดอ ามา บกา กษา>ามนดอ าง>อเนอง
กั้นเรื้อร>จำกกั้นเรื้อรรรมกั้นเรื้อร&รพยุ (&บ&ล
เหตุการผล
- ป ะเมนจาก อากา อากา แสดง แ ะปXจจ เส งท - กา ป ะเมน วนจY แ ะใหGกา กษาEFGปCว วณโ ค
สามา ถุงปอดโป่งพอง  pl%B2%E8OวนจY วาเป6นวณโ คดอ าไดG วมทงE ดอ าใน ะ ะเ มแ ก มป ะโ Kน>อกา ควบคมแ ะ
กา > วจทเพ งพอ>อกา วนจY วณโ คดอ า
ปŒองกนกา แพ ก ะจา เKอไดGเป6นอ างด
- กา > วจพบอากา อากา แสดง แ ะปX จ จ เส งท
สมพนlกบวณโ คดอ า วมทงกา > วจวนจY ท
ถุงปอดโป่งพอง  pl%B2%E8OFก>Gอง จะมE >อ ะ ะเว าทใKGในกา กษาวณโ ค
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กั้นเรื้อร>จำกกั้นเรื้อรรรมกั้นเรื้อร&รพยุ (&บ&ล

- ใหG ก า อม บEFG ปC ว ส G า งความ สมพนlแ ะ
ความไวGวางใจใหGแกEFGปCว

- บนทM ก ขG อ มF EFG ปC ว เก วกบ Kอ นามสก ทอ F
สถุงปอดโป่งพอง  pl%B2%E8Oานทท?างาน เบอ โท ศพททสามา ถุงปอดโป่งพอง  pl%B2%E8O>ด>อไดG
ขGอมF บคค ทสามา ถุงปอดโป่งพอง  pl%B2%E8O>ด>อไดG เมอมปXญหา
- แจGงกา > วจทางหGองปŠบ>กา ทEFGปCว จะ>Gอง
> วจแ ะเห>E กา > วจ
- ใหGขGอมF EFGปCว เ องE กา > วจ แ ะกา > วจ
แ> ะค งเมอมา บกา > วจค ง>อไป
- งทะเบ นEFGปวC ทมา บกา กษาทก า

เหตุการผล
- ป ะว>กา กษาในอด>แ ะปXจจ ห อพฤ>ก มเส ง
เป6นสวนป ะกอบส?าคญทสามา ถุงปอดโป่งพอง  pl%B2%E8Oป ะเมนกา บกา
กษาของEFGปCว ไดG
- กา คGนหาสาเห>ของกา >ดเKอวณโ คดอ าจะKว
ใหGสามา ถุงปอดโป่งพอง  pl%B2%E8OคGนหาEFGปวC า อนไดG
- กา ส าG งปŠสมพนlทดของพ าบา กบEFปG วC จะท?าใหG
EFปG วC สFG กM ทด>อกา มา บกา กษา กา ดFแ แ ะ>Gองกา
ก บมา บกา > วจในค ง>อไป
- พ าบา ทดFแ EFGปCว คว จะมทกษะกา สอสา แ ะม
ความ FGเก วกบเ องโ คเป6นอ างด
- กา กษาวณโ คดอ าเป6 น เ องท>G อ ง> ะหนกถุงปอดโป่งพอง  pl%B2%E8OMง
ความเขGาใจอ างดของEFปG วC วมทงกา ใหGกา? งใจ EFG
ปCว เป6นอ างมาก เพ าะ>GองใKGเว า กษานานแ ะE
ขGางเค งของ ามาก
- กา อม บแ ะเขGาใจEFGปCว เป6นสงทจะท?าใหGEFGปCว
น อมเป”ดเE ขGอมF ทส?าคญเป6นป ะโ Kน>อกา กษา
- ขGอมF >างๆเป6นสงส?าคญทใKGในกา >ด>ามEFGปCว
เมอเกดปXญหา เKน EFปG Cว ไมมา บกา กษา>ามก?าหนด
วนนด เป6น>Gน นอกจากน งสามา ถุงปอดโป่งพอง  pl%B2%E8OใKGท?านา ไดGวาEFG
ปCว จะสามา ถุงปอดโป่งพอง  pl%B2%E8Oมา บกา กษา>อเนองไดGห อไม
- กา กษาวณโ คดอ าจะมกา >ด>ามE กา > วจ
เสมหะเป6น ะ ะ> อดกา กษา เพอป ะเมนE กา กษา
ถุงปอดโป่งพอง  pl%B2%E8OGาพบวาEFG ปCว มE เสมหะทไมเป นแป ง จะ>G อ ง
า งานแพท ท าบ เพอป บกา กษา>อไป
- เพอใหGEปFG Cว เขGาใจสภาวะโ คในปXจจบนของ>น แ ะ
แEนกา กษา>อไป
- กา งทะเบ นจะท?าใหGท าบจ?านวนEFGปCว ท บกา
กษาวณโ ค สามา ถุงปอดโป่งพอง  pl%B2%E8O>ด>ามแ ะป ะเมนE กา กษา
> อดแEนกา ดFแ ไดG
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กั้นเรื้อร&รว>นจำก> ฉัยและการยุ (ที่ &งกั้นเรื้อร&รพยุ (&บ&ล (Nursing Diagnosis) มโอกาสเกดอากา ไมพMงป ะสงคจาก า กษา
วณโ คดอ า
เปk&หม&ยุ (กั้นเรื้อร&รพยุ (&บ&ล (Nursing Goal)
- เพอใหGEFGปวC มความ FGทถุงปอดโป่งพอง  pl%B2%E8OFก>Gองเก วกบเ อง าทใKG กษาวณโ คดอ า
- เพอใหGEปFG วC วณโ คดอ าแ ะญา>ท าบวlกา ปŠบ>>วเมอมอากา ไมพMงป ะสงคจาก า
เกั้นเรื้อรณnoกั้นเรื้อร&รประเม>น (Outcome Criteria)
- EFปG Cว ท าบอากา ไมพMงป ะสงคจาก า กษาวณโ คดอ า
- EFปG Cว สามา ถุงปอดโป่งพอง  pl%B2%E8Oจดกา กบอากา ไมพMงป ะสงคจาก าใน ะดบไม นแ งไดG
- EFปG Cว ไมเกดอากา ไมพMงป ะสงคจาก าใน ะดบ นแ ง
กั้นเรื้อร>จำกกั้นเรื้อรรรมกั้นเรื้อร&รพยุ (&บ&ล
เหตุการผล
- อlบา Kอ กษณะ ขนาดแ ะจ?านวน าแ> ะKนดท - เพอใหGEFGปCว แ ะญา>EFGดFแ ท าบKอ กษณะ ขนาด
EFGปCว ไดG บ
แ ะจ?านวนเมBด าแ> ะKนดทEFปG วC ไดG บ วมทงบอก
เห>E ความจ? า เป6 น ท>G อ งไดG บ าในกา กษาเป6 น
จ?านวนมาก
- อlบา วlกา บป ะทาน าทถุงปอดโป่งพอง  pl%B2%E8OF ก>G อ งใหG EFG ปC ว - กา บป ะทาน าคว บป ะทาน>ามแพท สงอ าง
แ ะญา> บท าบ
เค งค ด ไมคว ขาด า คว มEFก?G ากบกา บป ะทาน าอ าง
จ งจง
- อlบา ฤทlmของอากา ไมพMงป ะสงคจาก าทอาจ - เพอใหGEFGปCว แ ะญา>ท าบแ ะสามา ถุงปอดโป่งพอง  pl%B2%E8Oจ ดกา กบ
เกดกบEFGปCว วมทงวlกา จดกา เมอเกดอากา อากา ไมพMงป ะสงคเบอง>GนไดG
ดงก าว
- อlบา อากา แ ะอากา แสดงของอากา ไมพM ง - เพอใหGEFGปCว แ ะญา>สามา ถุงปอดโป่งพอง  pl%B2%E8OเaŒา ะวงแ ะ>ด>าม
ป ะสงคจาก าทไดG บใน ะดบ นแ ง
อากา ไมพM งป ะสงคจาก าทไดG บใน ะดบ นแ ง
(>าม>า างท 1) ไดGแก
- อาเจ นอ าง นแ ง เป6นบอ ค ง
- >ว >าเห อง (อากา เป6นพษ>อ>บ)
- EนขMนอ าง นแ ง
- >ามว มองเหBนสเป นไป
- ว>กกงว สFง Kก ห อมอากา ทางจ> เป6น>Gน
- อlบา E ของเค องดมแอ กอฮอ แ ะ/ ห อ า - เนองจาก าบางKนดทใKG กษาวณโ คจะมE >อ>บ
อนทมE >อกา เพมความเส ง>อกา เกดอากา ไม กา ดมแอ กอฮอ แ ะ/ห อกา ใKG าอนทมปŠก า
พMงป ะสงคแ ะพษของ า
>อ>บจะท?าใหG>บเสอมหนGาทไดG
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เอกั้นเรื้อรส&รอI&งอ>ง
แนวทางแหงKา>ส?าห บกา กษาวณโ คดอ าห า ขนาน. ก มวณโ ค ส?านกโ คเอดส
วณโ ค แ ะโ ค>ด>อทาง เพศสมพนl ก มควบคมโ ค ก ะท วงสาlา ณสข.พมพค งท 3,2550
มา> ฐานกา พ าบา อา ก มปอด , ก มภา กจบ กา วKากา สถุงปอดโป่งพอง  pl%B2%E8Oาบนโ คท วงอก,
2551
http://www.cdc.gov/tb/pubs/BehavioralProceedings/default.htm.
http://www.icn.ch/tb/guidelines.htm
http://www.icn.ch/tb/guide_chap2.htm (วณโ ค)
http://www.icn.ch/tb/guide_check.htm#Standardscase
http://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/rr5211a1.htm
http://webdb.dmsc.moph.go.th/ifc_nih/a_nih_1_001c.asp?info_id=745
Guidelines for Preventing the Transmission of Tuberculosis in Canadian Health Care
Facilities and Other Institutional Settings. Volume: 22S1 • April 1996 (http://www.phacaspc.gc.ca/publicat/ccdr- mtc/96vol22/22s1/index.html)
Interactions with antituberculosis drugs. Eur Respir J 1999; 14:978-992
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ภ&วะไอเลอดออกั้นเรื้อร (Hemoptysis)
โYมนภา ก>>ศพท
กฤษณา Kวะก
งส า ไEเจ ญ
สถุงปอดโป่งพอง  pl%B2%E8Oาบนโ คท วงอก

ภาวะไอเ อดออก เป6นภาวะทมเ อดออกจากปอดห อห อด ม เป6นภาวะทพบไดGบอ ใน
EFGปCว วณโ คปอด กา จ?าแนกวาป มาณเ อดออกมาก (Massive hemoptysis) ห อเ อดออกไมมาก
(nonmassive hemoptysis) ขMนกบป มาณเ อดทออก โด ปอดจะเป6นอว วะท บเ อดมาจากห อด
เ อดทเ งปอดแ ะห อด ม
ป มาณเ อดทออก จ? า นวนนG อ กวา 200 ml./ค งคดเป6 น ะดบไม นแ ง (nonmassive
hemoptysis)
ป มาณเ อดทออก จ?านวน 200 ml./1 ค ง คดเป6น ะดบ นแ ง (severe bleeding)
ป มาณเ อดทออก 400 ml./3 Kวโมง ห อ > 600 ml./24 Kวโมง (Massive hemoptysis)
ถุงปอดโป่งพอง  pl%B2%E8Oอเป6นสญญาณอน> า เป6นภาวะคกคาม>อKว>ส?าห บEFGปวC
กา เกดแ งดนเ BกนGอ ทเพมขMนใน ะบบหา ใจมโอกาสเกดภาวะเ อดออกจากห อด มไดG
เ BกนGอ เKนเด วกนถุงปอดโป่งพอง  pl%B2%E8OาG เกดมแ งดนทเพมขMนอ างมากใน ะบบไห เว นของเ อดท?าใหGมโอกาสเ อด
ออกจ?านวนมากไดG ป มาณของเ อดทออกมความส?าคญในกา วนจY แ ะใหGกา Kว เห อEFGปCว
ภาวะไอเ อดออกมกเกดในEFGปCว ทมโพ งวณโ คในปอด สามา ถุงปอดโป่งพอง  pl%B2%E8O> วจพบในEFGปCว ทม
อากา ไอมเสมหะเ อ ง เหนอ หอบ ฟXงปอดไดGเส ง crackle ภา ห งไอ เคาะปอดไดG นเส งทMบ
tactile fremitus เพมขMน เหนอ หอบก างคน ออนเพ มไขG เบออาหา น?าหนก ด มอากา เจBบหนGาอก
1 ใน 3 ของป ะKาก โ ก ทมกา >ดเKอวณโ ค แ ะป ะมาณ 9 Gานคน>อป_ทพฒนาเป6น
EFGปCว วณโ ค ป ะมาณ 2 GานคนของEFGทเป6นวณโ คเส Kว>ในป ะเทศทก?า งพฒนา โด อากา ท
พบมากทสดในEFGปวC ก มนคอ อากา ไอ องคกา อนาม โ ก (WHO) จMงไดGจดท?าก ทlทจะควบคม
วณโ คโด ใKGก ทl DOT ในกา ควบคมภาวะไอเ อดออกในวณโ ค
กั้นเรื้อร&รว>นจำก> ฉัยและการยุ (แยุ (กั้นเรื้อรโรค ขน>อนแ กของกา วนจY คอกา แ ก ะหวางกา ไอเ อดออก(hemoptysis)
กบกา อาเจ นเป6นเ อด (hematemesis)
ตุการ&ร&งที่ +, 1 กา วนจY แ กโ ค ะหวาง ภาวะไอเ อดออก (Hemoptysis) แ ะ อาเจ นเป6นเ อด
(Hematemesis)
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Hemoptysis
Hematemesis
History
- Absence of nausea and vomiting
- Presence of nausea and vomiting
- Lung disease
- Gastric or heptic disease
- Asphyxia possible
- Asphyxia unusual
Sputum
- Frothy
- Rare frothy
examination
- Liquid or clotted appearance
- Coffee ground appearance
- Bright red or pink
- Brown to black
Laboratory
- Alkaline pH
- Acidic pH
- Mixed with macrophages and neutrophils - Mixed with food particles
ทมา: www.aafp.org/afp (American Family Physician. 2005 ; 72(7):1255)
ส&เหตุการของกั้นเรื้อร&รไอเลอดออกั้นเรื้อร
ภาวะไอเ อดออก เป6นE จากโ ค>างๆทงใน ะ ะเY บพ น แ ะ ะ ะเ อ งสามา ถุงปอดโป่งพอง  pl%B2%E8OเกดไดG
กบอว วะ>างๆในKองอก ไดGแก ห อด มอกเสบเ อ ง มะเ งB ปอด ปอดอกเสบแ ะห อด มโปCงพอง
นอกนน งมปXจจ อน เKนกา อกเสบ กา >ดเKอ ภาวะของโ คหวใจแ ะห อดเ อดบางโ ค กา ไดG
บ า ะ า มเ อด ภาวกา ณYกขาดของ Aortic aneurysm โด 15% ของEFGปCว เกดโด ไมท าบ
สาเห>Kดเจน คว วนจY แ กโ คจากภาวะเ อดออกจากปาก คอ ห อด มคอ ห อทางเดนอาหา
สาเห>ส?าคญทท?าใหGเกด massive hemoptysis ไดGแก มะเ งB ปอด ห อด มอกเสบโปCงพอง วณโ คปอด
ะ ะ ก าม (Active TB) วณโ คปอดทมโพ ง ภาวะไอเ อดออกในEFGปCว วณโ คเป6นE จากกา
อกเสบอ าง นแ ง โด กา >ดเKอวณโ คของห อด มคออาจเป6นสาเห>ของเ อดออกจากทางเดน
หา ใจ EFปG วC วณโ คทมโพ งหนองแสดงวาEFปG วC ไมไดGป ะสบE ส?าเ จB ในกา กษาดGว า>Gานวณโ ค
บางค งโพ งนมกา >ดเKอ Aspergillus MงเKอนสามา ถุงปอดโป่งพอง  pl%B2%E8Oท?าใหGเกดกา อกเสบของห อดเ อดแดงท
Eนงของโพ งท?าใหGเกดภาวะเ อดออกอ าง นแ งไดG

ภ&พที่ +, 1 แสดง>?าแหนง>างๆทมโอกาสเกดภาวะไอเ อดออก
http://www.wrongdiagnosis.com/bookimages/4/fig102.jpg
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ตุการ&ร&งที่ +, 2 แสดงกา วนจY แ กโ ค ภาวะไอเ อดออก
Pulmonary parenchymal source
- Lung abscess
- Pneumonia
- Tuberoculosis
- Mycetoma (Fungus ball)
- Goodpasture’s syndrome
- Idiopathic pulmonary
hemosiderosis
- Wegener’s granulomatosis
- Lupus pneumonitis
- Long contusion

Trachealbronchial source
- Neoplasm (bronchogenic
carcinoma, endobronchial
metastatic tumor,Kaposi’s
sarcoma, bronchial carcinoid)
- Bronchitis (acute or chronic)
- Bronchiectasis
- Airway trauma
- Foreign body

Source other than the lower
respiratory tract

Primary vascular source
- Arteriovenous malformation
- Pulmonary embolism
- Elevated pulmonary venous pressure
(especially mitral stenosis)
- Pulmonary artery rupture secondary
to balloon-tip pulmonary artery
catheter manipulation

Miscellaneous and rare causes

- Upper airway (nasopharyngeal) - Pulmonary endometriosis
bleeding
- Systemic coagulopathy or use of anticoagulants or thrombolytic agents
- Gastrointestinal bleeding
ดดแป งจาก Weinberger SE. Principles of pulmonary medicine. 3d ed.Philladelphia:Saunders,1998.
ใน www.aafp.org/afp (American Family Physician. 2005 ;72(7):1254)
ตุการ&ร&งที่ +, 3 สาเห>กา เกด massive hemoptysis
Common
Bronchiectasis (including cystic fibrosis)
Tuberculosis
Nontuberculous mycobacteria
Lung abscess
Mycetoma (aspergilloma, or fungus ball)
Pulmonary contusion or trauma

Uncommon
Invasive aspergillosis or mucormycosis
Mitral stenosis
Pulmonary arteriovenous malformation
Bronchovascular fistula (eg, tracheobrachiocephalic
artery fistula in patients with chronic tracheostomy)
Bleeding diathesis
Foreign body
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Common

Uncommon
Idiopathic pulmonary hemosiderosis
Necrotizing bacterial pneumonia
Bronchial adenoma
Pulmonary embolism with infarction
Septic embolism from tricuspid endocarditis
Pulmonary-renal syndromes (Goodpasture's
syndrome, systemic lupus erythematosus, Wegener's
granulomatosis)
Pulmonary artery rupture due to pulmonary arterial
(Swan-Ganz) catheterization

John L. Johnson. Manifestations of hemoptysis. How to manage minor, moderate, and massive
bleeding; 2002; 112(4)
กั้นเรื้อร&รซักปกั้นเรื้อรประวตุการ>
- กา ใKG า ะ า มเ อด
- เก วขGองกบกา มป ะจ?าเดอน
- เหนอ ขณะออกแ ง ออนเพ นอน าบไมไดG ไอเสมหะเป6นฟองสKมพF
- มไขG ไอมเสมหะ
ตุการ&ร&งที่ +, 4 Diagnotic Clues Hemoptysis : Physical History
Clinical clues
Anticoagulant use
Association with menses

Suggested Diagnosis
Medication effect, coagulation disorder
Catamenial hemoptysis

Dyspnea on exertion, fatigue, orthopnea,
paroxysmal nocturnal dyspnea, frothy pink sputum

Congestive heart failure, left ventricular dysfunction,
mitral valve stenosis

Fever, productive cough

Upper respiratory infection, acute sinusitis, acute
bronchitis, pneumonia, lung abscess

History of breast, colon, or renal cancers

Endobronchial metastatic disease of lungs

History of chronic lung disease, recurrent lower respiratory Bronchiectasis, lung abscess
track infection, cough with copious purulent sputum
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Clinical clues

Suggested Diagnosis

HIV, immunosuppression

Neoplasia, tuberculosis, Kaposi's sarcoma

Nausea, vomiting, melena, alcoholism, chronic use
of nonsteroidal anti-inflammatory drugs

Gastritis, gastric or peptic ulcer, esophageal varices

Pleuritic chest pain, calf tenderness

Pulmonary embolism or infarction

Tobacco use

Acute bronchitis, chronic bronchitis, lung cancer, pneumonia

Travel history

Tuberculosis, parasites (e.g., paragonimiasis, schistosomiasis,
amebiasis, leptospirosis), biologic agents (e.g.,
plague, tularemia, T2 mycotoxin)

Weight loss

Emphysema, lung cancer, tuberculosis, bronchiectasis,
lung abscess, HIV

HIV = human immunodeficiency virus.*-Arranged from most to least common diagnosis for each clinical
clue .Information from references 4, 5, 17,18.
Minor hemoptysis
อากา ไม นแ ง ไมคกคาม>อKว> เปŒาหมา กา กษาคอกา คGนหาจดทเกดภาวะเ อดออก
แ ะใหGกา กษาอ างมป ะสทlภาพ พ GอมคGนหาโ คทเป6นสาเห> กา > วจวนจY ดGว ก Gองสอง
ห อด ม ภา ห งเ อดห ด 2 – 3 วนจะท?าใหGเหBน อ โ คKดเจน
Moderate hemoptysis
EFGปCว ทมภาวะไอเ อดออกปานก างเป6นภาวะทคว บไวGในโ งพ าบา เพอสงเก>อากา
แ ะ บกา > วจวนจY โด ใหGEปFG วC นอนพกบนเ> งนอนทบปอดขGางทEดปก> กา ใหG ากดอากา ไอ
มความจ?าเป6น แ>คว ห กเ งกา ใหG านอนห บมากเกนไป ป ะเมนภาวะพ องออก เจนแ ะใหG
EFปG วC ไดG บออก เจนอ างเพ งพอ คGนหา>?าแหนงทเ อดออก บนทMกจ?านวนค งของกา เกดเ อดออก
กา > วจทางหGองปŠบ>กา ทเก วขGอง วมทงกา > วจดGว ก อG งสองห อด มเพอคGนหาสาเห>>อไป
Massive hemoptysis
อG ะ 5 ของEFปG วC ไอเ อดออกเป6นKนด นแ ง ภาวะ Massive hemoptysis นนบเป6นภาวะYกเYน
ท>Gองกา กษาอ างเ งดวน มความเส ง>อกา ขาดอากาศทส?าคญทสดถุงปอดโป่งพอง  pl%B2%E8OGาไมสามา ถุงปอดโป่งพอง  pl%B2%E8Oท?าใหGเ อดท
ออกห ดไดG ป มาณเ อดทออกเป6นปXจจ ส?าคญทสามา ถุงปอดโป่งพอง  pl%B2%E8Oท?านา ความ นแ งไดG EFปG Cว ทมโ คปอด
จะไมสามา ถุงปอดโป่งพอง  pl%B2%E8Oทน>อภาวะเ อดทไห ออกมาเป6นจ?านวนมากแ ะทGนไปปอดอกขGางหนMง จMงเป6นเห>
ใหGEFGปCว เกดภาวกา ณหา ใจ Gมเห ว

103

104
ภ&พที่ +, 2 Algorithm for diagnosing nonmassive hemoptysis. (CT = computed tomography.)
Adapted with permission from Harrison TR, Braunwald E. Cough and hemoptysis. In: Harrison's
Principles of internal medicine. 15th ed. New York: McGraw-Hill, 2001:208.
http://www.aafp.org/afp/20051001/1253.html ( American Family Physician®) Vol. 72/No. 7
(October 1, 2005)
แนวที่ &งกั้นเรื้อร&รรกั้นเรื้อรษ&ผ?Iป;วยุ (ที่ +,ม+ภ&วะไอเลอดออกั้นเรื้อร ชื้อ浴p8น>ด Minor hemoptysis

ทมา: http://www.postgradmed.com/issues/2002/10_02/johnson.htm
แนวที่ &งกั้นเรื้อร&รรกั้นเรื้อรษ&ผ?Iป;วยุ (ที่ +,ม+ภ&วะไอเลอดออกั้นเรื้อร ชื้อ浴p8น>ด Massive hemoptysis
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กั้นเรื้อร&รว>นจำก> ฉัยและการยุ (ที่ &งกั้นเรื้อร&รพยุ (&บ&ล (Nursing Diagnosis)
EFปG Cว ไดG บกา ป ะเมนเ องกา มภาวะเ อดออกในทางเดนหา ใจถุงปอดโป่งพอง  pl%B2%E8OFก>Gอง
เปŒาหมา กา พ าบา (Nursing Goal)
- เพอกา วนจY แ กโ คไดGอ างถุงปอดโป่งพอง  pl%B2%E8OFก>Gอง
- EFGปCว ไดG บกา กษาถุงปอดโป่งพอง  pl%B2%E8OFก>Gอง
เกณ„กา ป ะเมน (Outcome Criteria)
- EFGปCว ไดG บกา ป ะเมนอ างค อบค มกบภาวกา ณไอเ อดออก
กั้นเรื้อร>จำกกั้นเรื้อรรรมกั้นเรื้อร&รพยุ (&บ&ล
- ในก ณทEFGปCว มาหGองYกเYน ใหGป ะเมน ะดบ
ความ นแ งของโ คจาก
ป มาณเ อดทออก
ะดบความ FGสMก>ว สญญาณKพ ความอม>ว
ออก เจนป า นว( Oxygen saturation)
- กา กป ะว>EFGปCว เก วกบ
กา เกดปอดอกเสบในอด> แ ะกา ก บเป6น ?า
กา ไอเ อ ง มเสมหะ
กา สมEสวณโ ค สงแวด Gอม
อากา เจBบหนGาอก
กา ใKG า ะ า มเ อด
อากา ของโ ค>างๆ เKน Rheumatic heart
disease แ ะ Pulmonary thromboembolism
อากา น?าของEFGปCว กอนเกดอากา ไอเ อดออก
เKน อากา แสบ Gอนในอก มไขG ไอมเ อด>ด
เสมหะ เป6น>Gน
- กา สง> วจทางหGองปŠบ>แ ะกา >ด>ามE
กา ถุงปอดโป่งพอง  pl%B2%E8Oา ภาพถุงปอดโป่งพอง  pl%B2%E8Oา งสท วงอก
CBC
Coagulation studies

เหตุการผล
- เพอสามา ถุงปอดโป่งพอง  pl%B2%E8O ใ นกา จดกา กา Kว เห อ เ> ม
อปก ณพ G อ มใหG ค วามKว เห อ แ ะกา า งาน
แพท ไดGถุงปอดโป่งพอง  pl%B2%E8OFก>Gอง

- กา กป ะว>กา ไอ ไอเ อ ง เสมหะ เจBบหนGาอก
ฯ ฯ Mงอากา แ> ะKนดสามา ถุงปอดโป่งพอง  pl%B2%E8OวนจY แ กโ คไดG
Kดเจน งขMน

- อากา น?าห ออากา เ>อนทEFGปCว ป ะเมนไดGจะKว
ใหGสามา ถุงปอดโป่งพอง  pl%B2%E8Oเ> มกา Kว เห อEFGปวC ไดGทนท
- เพอเป6นแนวทางป ะกอบกา >ดสนใจ ในกา
วนจY แ ะ กษาของแพท

กั้นเรื้อร&รว>นจำก> ฉัยและการยุ (ที่ &งกั้นเรื้อร&รพยุ (&บ&ล (Nursing Diagnosis)
มโอกาสทางเดนหา ใจอดกน จากกา มเ อดออกในทางเดนหา ใจ
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เปk&หม&ยุ (กั้นเรื้อร&รพยุ (&บ&ล (Nursing Goal)
- เพอปŒองกนกา เกดภาวะเ อดออกในทางเดนหา ใจ
เกั้นเรื้อรณnoกั้นเรื้อร&รประเม>น (Outcome Criteria)
- EFGปCว ไมเกดภาวะเ อดออกในทางเดนหา ใจ
- EFGปCว ป อดภ เมอเกดภาวะเ อดออกในทางเดนหา ใจ
กั้นเรื้อร>จำกกั้นเรื้อรรรมกั้นเรื้อร&รพยุ (&บ&ล
เหตุการผล
- จดทานอน semi-recumbent โด ทบปอดขGางทม - เพอปŒองกนไมใหGเ อดทออกทGนไปขGางปอดปก>
เ อดออก
- จ?ากดกจก ม โด ใหGEปFG วC นอนพกEอนอ างเ>Bมท - ดกา ออกแ ง เพอ ดกา ก ะ>Gนกา ก ะทบ
ก ะเทอน
- จดใหGEปFG Cว อ Fในสภาพแวด Gอมทไม Gอนจด
- อณหภFมสFงจะก ะ>GนใหGแ งดนในห อดเ อดเพมขMน
- กา ดFแ ใหG ากดกา ไอ (Cough suppression เKน - เพอ ดกา ก ะ>Gนกา ไอท?าใหGเกดแ งดนในKองอก
guafenesin, codeine)
เพมขM น แ ะก ะเทอนบ เวณทมกา Yกขาดของ
ห อดเ อดบ เวณนน
- ป ะเมน กษณะกา หา ใจ ทางเดนหา ใจ วด Sat - EFปG Cว อาจเกดภาวะพ องออก เจนไดG> อดเว า
O2 อ างนGอ ทก 2 Kวโมง
- วดแ ะบนทMกสญญาณKพ ทก 2 -4 Kวโมง
- เพอป ะเมนอากา เป นแป งของ ะบบไห เว น
EFGปCว ทม ะดบความดนโ ห>ทสFงขMน จะเป6นปXจจ
เส ง>อกา เกดภาวะเ อดออกไดG
- เจาะแ ะ>ด>ามE กา > วจทางหGองปŠบ>กา
- เพอ>ด>ามปXญหากา แขBง>วของเ อด ถุงปอดโป่งพอง  pl%B2%E8OGาพบวามคา
>ามแEนกา กษาของแพท ไดGแก Bleeding time, Eดปก> ใหG า งานแพท ท าบ เพอใหGกา แกGไข
clotting time, platelet count, prothrombin time,
แ ะ partial thromboplastin time
- กถุงปอดโป่งพอง  pl%B2%E8OามEFGปCว เก วกบกา ไดG บ าทเก วกบกา
- กา ไดG บ าดงก าวจะท?าใหGกา แขBง>วของเ อดEด
แขBง>วของเ อด เKน Aspirin เป6น>Gน
ปก>ไดG
- บนทMกสา น?าเขGา- ออก วมทงป มาณเ อดทออก - เพอป ะเมนป มาณเ อดทออกแ ะ า งานแพท
ทก 8 Kวโมง
เมอเ อดออกในป มาณมาก เพอ บกา กษา>อไป
- ในก ณทมเ อดออกมากใหG บ า แพท เพอ - เนองจากกา ทมเ อดออกมาก อาจออกจากเสGนเ อดใหญ
ใหGกา Kว เห ออ างทนทวงท
(major vessel) Mงจ?าเป6น>GองไดG บกา กษาเพมขMน
เKน กา ใสทอKว หา ใจ กา Eา>ด เป6น>Gน
- กา เ อกทอKว หา ใจทเหมาะสม มขนาดใหญจะ
สามา ถุงปอดโป่งพอง  pl%B2%E8O ะบา เ อดทออกไดGด
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กั้นเรื้อร>จำกกั้นเรื้อรรรมกั้นเรื้อร&รพยุ (&บ&ล

เหตุการผล
- บางก ณทมเ อดออกมาก แพท อาจใKGทอKว หา ใจ
Kนด Double-lumen ดงนนคว มกา ป ะสานงานกบ
ทมวสญญ เพอใหGความKว เห อในกา ใสทอ ไดGทน
ทวงท กา ดF แ >อเนองจ? า เป6 น >G อ งใKG EFG ท มความ FG
ความK?านาญในกา ดFแ
- กา เ อกสา ดFดเสมหะทมขนาดใหญ No. 16 เพอ
Kว ดF ด เ อดทออกไดG เ ป6 น อ างด (หG า มใKG ส า ดF ด
เสมหะแบบ ะบบป”ด เนองจากกา ดFดเ อด/กGอนเ อด
อาจไมมป ะสทlภาพ )
- กา ป ะสานงานกบทม Bronchoscope ในก ณ - ในบางก ณทมเ อดออกมากแพท อาจท?ากา สอง
เ งดวน
ก G อ งเพอวนจY หาจดเ อดออกเป6 น ก ณเ งดวน
เพอกา >ดสนใจวนจY แ ะวางแEนกา กษา>อไป
กั้นเรื้อร&รว>นจำก> ฉัยและการยุ (ที่ &งกั้นเรื้อร&รพยุ (&บ&ล (Nursing Diagnosis) มความว>กกงว เนองจากเป6นภาวะคกคาม>อKว>
เปk&หม&ยุ (กั้นเรื้อร&รพยุ (&บ&ล (Nursing Goal)
- เพอ ดความว>กกงว
เกั้นเรื้อรณnoกั้นเรื้อร&รประเม>น (Outcome Criteria)
- EFGปCว สามา ถุงปอดโป่งพอง  pl%B2%E8OเEKญภาวะวกฤ>เมอเกดไอเ อดออกไดG
กั้นเรื้อร>จำกกั้นเรื้อรรรมกั้นเรื้อร&รพยุ (&บ&ล
- ป ะเมน ะดบความว>กกงว ของEFGปCว
- อ Fเป6นเพอนEFGปวC พ GอมใหGก?า งใจ
- แนะน?าใหGEปFG Cว นอนพกบนเ> ง พกEอนมากๆ
- EFGปCว ทมเ อดออกไมมาก มความมนใจทจะก บ
ไปดFแ >นเองทบGานไดGอ างเหมาะสม

เหตุการผล
- เพอวางแEนใหGกา Kว เห อไดGอ างถุงปอดโป่งพอง  pl%B2%E8OFก>Gอง
- ใหGEFGปCว ค า ความว>กกงว แ ะ ดปXจจ เส งทจะ
เกดภาวะเ อดออก
- อlบา ใหGEFGปCว เขGาใจวาภาวะเ อดออกไมมากจะอ F
ในKวงสงเก>อากา

กั้นเรื้อร&รว>นจำก> ฉัยและการยุ (ที่ &งกั้นเรื้อร&รพยุ (&บ&ล (Nursing Diagnosis) EFปG Cว ขาดความ FGในกา ดFแ >นเอง เ องภาวะไอ
เ อดออก
เปk&หม&ยุ (กั้นเรื้อร&รพยุ (&บ&ล (Nursing Goal)
- เพอใหGEFGปวC ท าบขGอมF ในกา ดFแ >นเองเมอมอากา ไอเ อดออก
- เพอใหGEFGปวC มความ FGในเ องปXจจ ทท?าใหGเกดกา ไอเ อดออกมากขMน
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เกั้นเรื้อรณnoกั้นเรื้อร&รประเม>น (Outcome Criteria)
- EFGปCว ท าบแ ะสามา ถุงปอดโป่งพอง  pl%B2%E8Oบอกวlกา ดFแ >นเองเมอมอากา ไอเ อดออก
- EFGปCว ท าบปXจจ ทสงเส มใหGไอเ อดออกมากขMน
กั้นเรื้อร>จำกกั้นเรื้อรรรมกั้นเรื้อร&รพยุ (&บ&ล
เหตุการผล
เมอมอากา ไอเ อดออก
- EFGปCว ท าบวlกา ปŠบ>>วเมอมอากา ไอเ อดออก
- คว บมาพบแพท
- แนะน?าใหGEFGปCว ท าบวากา ทไอเ อดออกแ> ะ
ค งอาจจะมป มาณเ อดออกไมเทากน
- หากไมสามา ถุงปอดโป่งพอง  pl%B2%E8Oมา บกา > วจทสถุงปอดโป่งพอง  pl%B2%E8OาบนฯไดGใหG
เขGา บกา > วจทโ งพ าบา ทใก Gทสด
แนะน?าEFGปวC เก วกบปXจจ ทสงเส มใหGเกดกา ไอ - EFGปCว ท าบปXจจ สงเส มทท?าใหGEFGปCว ไอเ อดออก
เ อดออก
- คว ป Mก ษาแพท เ อง กา ใKG าทมE >อกา
แขBง>วของเ อด
- าแกGอกเสบทไมมสเ> อ ด
- งดกา ดมส า แ ะสมนไพ บางKนดทมฤทlm>อ
กา ไห ของเ อด
- กา ปŒ อ งกนกา เกดแ งดนทสF ง ขM น เKน กา
ออกแ งมากเกนไป กา กของหนก กา เบง
กั้นเรื้อร&รว>นจำก> ฉัยและการยุ (ที่ &งกั้นเรื้อร&รพยุ (&บ&ล (Nursing Diagnosis) มโอกาสเกดภาวะพ องออก เจนจากกา มเ อด
อดกนทางเดนหา ใจ
เปk&หม&ยุ (กั้นเรื้อร&รพยุ (&บ&ล (Nursing Goal)
EFปG Cว ป อดภ จากภาวะพ องออก เจน
เกั้นเรื้อรณnoกั้นเรื้อร&รประเม>น (Outcome Criteria)
1. EFGปCว ไมก ะสบก ะสา
2. ไมมภาวะหา ใจ ?าบาก แ ะพ องออก เจน
3. กษณะกา หา ใจปก> อ> า < 30 ค ง/นาท
4. อ> ากา เ>Gนของหวใจ (Heart Rate) <100 ค ง/นาท
5. O2 Sat.ทางEวหนง > 95%
6. คา ABG ปก> ห ออ Fใน ะดบแพท อม บไดG
7. วดสม ถุงปอดโป่งพอง  pl%B2%E8Oภาพทางปอด PEF (Peak Expiratory Flow) > 50 % ของคามา> ฐาน
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8. EFGปCว ท าบแ ะสามา ถุงปอดโป่งพอง  pl%B2%E8Oบอกวlกา ดFแ >นเองเมอมอากา ไอเ อดออก
กั้นเรื้อร>จำกกั้นเรื้อรรรมกั้นเรื้อร&รพยุ (&บ&ล
- ป ะเมนภาวะพ องออก เจน โด ดFจาก
1. อากา ก ะสบก ะสา
2. มภาวะหา ใจ ?าบาก
3. กษณะกา หา ใจEดปก> อ> า > 30 ค ง/นาท
4. อ> ากา เ>Gนของหวใจ (Heart Rate) > 100 ค ง/นาท
5. ความอม>วออก เจนEานทางEวหนง (O2
Saturation : O2 Sat )ทางEวหนง < 95%
6. คา ABG Eดปก>(ในก ณแพท สงเจาะ ABG)
- จดทานอนพงศ ษะสFง ห อฟบบนโ>fะค อมเ> ง
- ใหGออก เจน>ามแEนกา กษา ทาง Nasal cannula
ห อ>ด>ามE ABG(ในก ณแพท สงเจาะ ABG)
เป6น ะ ะเพอพจา ณากา ใหGออก เจน>ามแEนกา
กษา
- ดFแ จดสงแวด Gอม ใหGEFGปCว สามา ถุงปอดโป่งพอง  pl%B2%E8OพกEอนไดG
อ างเพ งพอ ดกา บกวน จ?ากดEFGเ ม หGามสFบ
บห แ ะใหGน?าดอกไมGออกจากหGอง
- ใหGกจก มกา พ าบา เทาทจ?าเป6นแ ะพ า าม
ใหGEปFG วC ไดGพกEอนใหGมากทสด เพอ ดความ>Gองกา
ใKGออก เจน
>ด>ามป ะเมนE กา ใหGกา พ าบา
- >ด>ามสงเก>กา อากา ก ะสบก ะสา สบสน
Mงเป6นอากา บงKของภาวกา ณขาดออก เจนแ ะ
บ า งานแพท
- >ด>าม กษณะกา หา ใจ อ> ากา หา ใจ เส ง
มEานเขGา-ออกปอด แ ะ O2 Sat.
- >ด>ามกา ท?างานของหวใจ กษณะค นไฟฟŒา
หวใจ (EKG ) (ในก ณ>ดเค อง>ด>ามกา ท?างาน
ของหวใจ)แ ะอ> ากา เ>Gนของหวใจ (Heart Rate)
อ าง>อเนอง ในก ณEFGปCว ม Dysrhythmia

เหตุการผล
- เพอพ GอมใหGกา Kว เห อแ ะจเ> มอปก ณเมอม
อากา นแ ง/YกเYน

- เพอใหGปอดข า >วไดGด
- เพอใหGเนอเ อของ างกา ไดG บออก เจนอ างเพ งพอ

- ดสงก ะ>Gนท?าใหGEFGปCว ไอมากขMน

- สนบสนนใหGEFGปCว ไดGพกEอนเ>Bมท

- เพอป บเป นกจก มกา พ าบา ใหGเหมาะสม
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