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º·¤Ñ´Â‹Í
ภาวะทุพโภชนาการเปนปญหาที่สําคัญสําหรับผูปวยวิกฤตทั่วโลก ภาวะดังกลาวทําใหภูมิตานทานรางกายตํ่า
แผลหายชา กลามเนื้อออนแรง เกิดความพิการและเสียชีวิตในที่สุด ทั้งนี้การดูแลดานโภชนาการเปนปจจัยสําคัญ
ทีน่ าํ ไปสูการฟนหายจากโรค และลดการเกิดภาวะแทรกซอนตางๆ ซึง่ พยาบาลเปนผูทีใ่ กลชิดและมีบทบาทโดยตรง
ตอการดูแลโภชนาการผูปวย อยางไรก็ตามการดูแลโภชนาการในผูปวยวิกฤตนัน้ มีความซับซอน จําเปนตองอาศัย
ความรวมมือของทีมสหสาขาวิชาชีพดูแลอยางเหมาะสม ปลอดภัย และลดการเกิดอาการไมพึงประสงค ดังนั้น
การมีแนวการปฏิบตั จิ ะชวยลดความแตกตางในการปฏิบตั งิ านทัง้ ในพยาบาลและทีมสหสาขาวิชาชีพไดมีแนวทาง
การปฏิบัติเปนทิศทางเดียวกัน จะชวยสงเสริมคุณภาพการดูแล บทความนี้ นําเสนอการประยุกตแนวคิด FAST
HUG เปนแนวทางการดูแลผูปวยวิกฤตที่ชวยเพิ่มผลลัพธการดูแลผูปวยและเปนเครื่องมือเชื่อมโยงการนําความ
รูเชิงประจักษสูการปฏิบัติที่เหมาะสม
คําสําคัญ: แนวคิด FAST HUG ภาวะทุพโภชนาการ การสงเสริมภาวะโภชนาการ ผูปวยวิกฤต สหสาขาวิชาชีพ

Abstract
Malnutrition is a worldwide major problem for among critically ill patients. Poor nutrition status
causes low immune resistance, poor wound healing, muscle weakness, disability and mortality. Therefore,
nutrition is an important factor to promote illness recovery and reduce the incidence of various complications.
Nurses have a direct role in providing nutrition care for patients. However, nutrition care for critically ill
patients is complicated and requires the cooperation of a multidisciplinary team. To promote the quality of
care, using a conceptual framework in providing care will reduce discrepancy of care practice among
interdisciplinary team. This article presents the application of the FAST HUG framework, a guide for
critically ill patients which is a tool that can help to improve safety patient outcomes and evidence-based
knowledge into practice.
keywords: FAST HUG, malnutrition, nutrition care, critically ill patients, interdisciplinary approach
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º·¹íÒ
ภาวะทุพโภชนาการในผูปวยวิกฤตเปนปญหา
ทางสาธารณสุขที่สําคัญทั่วโลก พบวา รอยละ 30-501
มีภาวะขาดสารอาหารกอนเขาโรงพยาบาล รอยละ 15-70
เกิ ด ภาวะทุ พ โภชนาการขณะรั ก ษาในโรงพยาบาล
รอยละ 702 โดยพบวาสวนใหญไดรับการดูแลดาน
โภชนาการลาชามากถึงรอยละ 40-603การเจ็บปวย
ระยะวิกฤตรางกายจะมีการสลายโปรตีนและไขมันจาก
มวลกลามเนื้อทั่วรางกาย โดยเฉพาะกลามเนื้อที่ใชใน
การหายใจเกิดความออนลา ทําใหความสามารถในการ
หยาเครื่องชวยหายใจลดลง เสี่ยงตอการติดเชื้อปอด
อักเสบจากการใชเครื่องชวยหายใจนาน อีกทั้งยังเพิ่ม
อัตราการเกิดภาวะทุพพลภาพ กลามเนื้อแขนขาลีบ
ภูมิตานทานรางกายลดลง เสี่ยงตอการติดเชื้อไดงาย
และอาจนําไปสูการเสียชีวติ ในทีส่ ดุ 3 สําหรับปจจัยทีล่ ด
ความเสี่ยงของภาวะแทรกซอนเหลานี้มีหลายประการ
และภาวะโภชนาการเปนปจจัยหนึ่งที่สําคัญในการ
ฟนฟูการหายจากโรค และชวยใหรางกายสามารถ
เผชิญตอภาวะเครียดจากการเจ็บปวยวิกฤต4
การจัดการดูแลดานโภชนาการสําหรับผูปวย
วิกฤตจําเปนตองประสานความรวมมือของทีมสหสาขา
วิชาชีพมากกวาการทํางานโดยวิชาชีพใดวิชาชีพหนึ่ง
เพราะจะชวยใหการดูแลดานโภชนาการเกิดประสิทธิผล
ที่ดีที่สุด พยาบาลซึ่งเปนผูดูแลใกลชิดผูปวยมากที่สุด
และมีบทบาทสําคัญในการสงเสริมภาวะโภชนาการ คือ
พยาบาล ซึ่งเปนผู ที่ประเมินความเสี่ยงตอภาวะทุพ
โภชนาการไดเร็วทีส่ ดุ และยังทําหนาทีป่ ระสานงานกับ
ทีมสหสาขา เพือ่ ใหผูปวยไดรับการดูแลดานโภชนาการ
อยางเหมาะสม พยาบาลจึงมีสวนสําคัญในการดูแลดาน
โภชนาการ ซึง่ จะชวยเพิม่ คุณภาพการดูแลและผลลัพธ
ทางคลินกิ ทัง้ นี้ พยาบาลจึงควรตระหนักถึงความสําคัญ
ของประเด็นดังกลาว จากการทบทวนวรรณกรรมไดพบ
วาแนวคิด FAST HUG ที่พัฒนาขึ้นโดย วินเซนต
และคณะ5เปนแนวทางการสงเสริมภาวะโภชนาการ
ของผู ปวยวิ ก ฤตที่ เ พิ่ ม ความปลอดภั ย ลดการเกิ ด
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อาการไมพึงประสงคตางๆทีเ่ กิดขึน้ ในผูปวยซึง่ พาพาดิ
มอสและคณะ6 ไดนําแนวคิด FAST HUG ใชในการ
ดูแลผูปวยวิกฤตศัลยกรรม พบวา อัตราการเกิดปอด
อักเสบลดลงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ และ ฮีท และ
คณะ7 ไดมีการทบทวนวรรณกรรมอยางเปนระบบ
การนํากรอบแนวคิด FAST HUG มาประยุกตใชในการ
ดูแลดานโภชนาการในผูปวยวิกฤต การเริ่มใหอาหาร
ผานทางเดินอาหารโดยเร็วที่สุดภายใน 24 ชั่วโมง
พบวา สามารถลดระยะเวลานอนโรงพยาบาล การติด
เชือ้ และอัตราตาย อีกทัง้ ยังเพิม่ คุณภาพการดูแลผูปวย
วิกฤตบทความนี้นําเสนอการประยุกตแนวคิด FAST
HUG ในการสงเสริมภาวะโภชนาการในผูปวยวิกฤต
พรอมตัวอยางการดูแลผูปวยวิกฤตทีไ่ ดรับอาหารผาน
ทางเดินอาหารเพือ่ ความเขาใจและสามารถประยุกตใช
แนวคิดในการปฏิบตั เิ พือ่ สงเสริมภาวะโภชนาการในผู
ปวยวิกฤตที่มีคุณภาพตอไป

¤ÇÒÁÊíÒ¤ÑÞ¢Í§¡ÒÃ´ÙáÅÀÒÇÐâÀª¹Ò¡ÒÃÊíÒËÃÑº
¼ÙŒ»†ÇÂÇÔ¡Äµ
ปจจุบนั ไดมีการศึกษาเกีย่ วกับการดูแลภาวะ
โภชนาการในผู ปวยวิกฤต ตลอดทั้งมีการสรางแนว
ปฏิ บั ติ ใ นการดู แ ลดานโภชนาการ เพื่ อ ใหผู ปวยมี
ผลลัพธทางคลินิกที่ดีขึ้นและปองกันภาวะแทรกซอน
โดยสมาคมผูใหอาหารทางหลอดเลือดดําและทางเดิน
อาหารแหงสหรัฐอเมริกาไดพัฒนาแนวทางการให
โภชนบําบัด8 สําหรับผูปวยวิกฤตอายุรกรรมและศัลยกรรม
โดยเนนการใหอาหารทางระบบทางเดินอาหารควรเริม่
ภายใน 24-48 ชั่วโมง แตหากไมสามารถรับอาหาร
ผานทางเดินอาหารได หรือมีขอหาม ควรใหอาหารทาง
หลอดเลือดดํา ขึ้นอยูกับพยาธิสภาพของผูปวยแตละ
รายซึ่งการใหอาหารผานทางเดินอาหารในเวลาและ
ปริมาณที่เหมาะสมจะชวยปรับปรุงผลลัพธทางคลินิก
เชน ลดระยะเวลาการนอนโรงพยาบาล ระยะเวลาการ
ใชเครื่องชวยหายใจ การติดเชื้อ และการตายได7,8
ผู ปวยวิกฤตมากกวารอยละ 509 มีป ญหา
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โภชนาการทีซ่ บั ซอน เนือ่ งจากผูปวยวิกฤตสวนใหญจะ
มีระบบการหายใจหรือการไหลเวียนที่ไมคงที่ มีความ
เสี่ยงตอการทํางานของอวัยวะตางๆ ลมเหลว และการ
เสียชีวิต ในภาวะวิกฤตรางกายจะมีการเปลี่ยนแปลง
เพือ่ ตอบสนองตอภาวะคุกคามชีวติ จะเกิดการกระตุน
การทํ า งานของระบบประสาท ฮอรโมนและระบบ
ภูมิคุมกัน เปนผลใหมีการเพิ่มการเผาผลาญพลังงาน
(hyper metabolic response) และสารอาหารมากกวา
ปกติ (hypercatabolism) รางกายจะมี ก ารสลาย
ไกลโคเจน และสรางกลูโคสมากขึน้ (gluconeogenesis)
เกิดการดือ้ ตอฤทธิอ์ นิ ซูลนิ และความตองการออกซิเจน
สูงขึน้ รางกายสูญเสียโปรตีนและความตองการโปรตีน
เพิ่มมากขึ้น เกิดการสลายสูญเสียเนื้อเยื่อ (lean of
body mass)และมวลกลามเนื้อทั่วรางกายของผูปวย10
กระบวนการตอบสนองดั ง กลาวทํ า ใหรางกายขาด
พลังงานและโปรตีน ภูมิตานทานรางกายลดลง กลาม
เนือ้ ออนกําลัง และพบนํา้ หนักตัวจะลดลงอยางรวดเร็ว
และตอเนือ่ ง มากกวา 10 กิโลกรัมของนํา้ หนักตัวเดิม11
พบมากถึ ง รอยละ 10-29 12 และนํ า ไปสู ภาวะทุ พ
โภชนาการในทีส่ ดุ ซึง่ ภาวะทุพโภชนาการ สงผลกระทบ
ตอโครงสรางกลามเนื้อทั่วรางกาย โดยเฉพาะกลาม
เนื้ อ ที่ ใ ชในการหายใจโดยตรงกลาวคื อ กลามเนื้ อ
กระบังลมเกิดการออนแรง ออนลา และฝอลีบ มีผลตอ
การหายใจและความสามารถในการหยาเครื่องชวย
หายใจลดลง ระยะเวลานอนโรงพยาบาลยาวนานมากกวา
5 วัน และอัตราการรอดชีวิตลดลง10,13
หากผูปวยวิกฤตเหลานี้ไดรับการดูแลดาน
โภชนาการเร็วและไดรับพลังงานจากสารอาหารทีเ่ พียง
พอรอยละ 25-66 ของเปาหมายความตองการพลังงาน
ภายใน 3 วั น จะชวยลดการเกิ ด ภาวะแทรกซอน
ตางๆ ถึงรอยละ 5014 โดยเปาหมายของการสงเสริม
โภชนาการในผูปวยวิกฤต คือ 1) ลดการตอบสนองตอ
ภาวะเครียด การสลายโปรตีนจากมวลกลามเนื้อทั่ว
รางกาย 2) รักษาการทําหนาที่ของระบบภูมิคุ มกัน
รางกาย และ 3) ลดการเกิดภาวะแทรกซอนตางๆ15-16
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จากการทบทวนหลักฐานเชิงประจักษ พบวา
การดูแลสงเสริมภาวะโภชนาการ เปนหนึ่งกลยุทธของ
การรักษาที่เปนประโยชนตอผูปวยวิกฤต เพิ่มผลลัพธ
ในการรักษา และลดภาวะแทรกซอนตาง ๆ อาทิเชน
1. อัตราตาย ผูปวยวิกฤตทีไ่ ดรับอาหารเร็ว
ภายใน 24 ชั่วโมงภายหลังเขารับการรักษาในไอซียู
พบอัตราตายลดลงรอยละ 6617
2. การติดเชื้อ ผูปวยวิกฤตที่ไดรับอาหาร
เร็วภายใน 24 ชัว่ โมงภายหลังเขารับการรักษาในไอซียู
การติ ด เชื้ อ ในเยื่ อ บุ ช องทอง และการติ ด เชื้ อ ปอด
อักเสบ ลดลงรอยละ 6918
3. ระยะเวลาใชเครื่องชวยหายใจ พบวา
ผูปวยวิกฤตอายุรกรรมที่ใชเครื่องชวยหายใจ ที่ไดรับ
อาหารเร็วภายใน 24 ชัว่ โมง มีจาํ นวนวันทีใ่ ชเครือ่ งชวย
หายใจสั้นกวากลุมที่ไดรับอาหารลาชารอยละ 22.519
4. ระยะเวลานอนไอซียู ผูปวยวิกฤตกลุมที่
ไดรับอาหารเร็วภายใน 24 ชัว่ โมง พบมีระยะเวลานอน
ไอซียูสั้นกวากลุมที่ไดรับอาหารลาชารอยละ 3020
5. คาใชจายในการรักษาพยาบาล ผูปวยที่
ไดรับบาดเจ็บอุบัติเหตุที่ไดรับอาหารเร็วภายใน 24
ชั่วโมง พบวาชวยคาใชจายการรักษาพยาบาลลดลงถึง
รอยละ 50 หรือลดลงประมาณ 14,462 ดอลลาร
สหรัฐอเมริกาตอผูปวยหนึ่งราย9
การสงเสริมภาวะโภชนาการแกผูปวยวิกฤต
นั้นมีจุดมุงหมายเพื่อสงเสริมการฟนหาย และลดการ
เกิดภาวะแทรกซอน ในการสงเสริมภาวะโภชนาการแก
ผูปวยเหลานีน้ นั้ จําเปนตองมีการทํางานรวมกันของทีม
สหสาวิชาชีพโดยตองมีหลักยึดหรือแนวทางรวมกันใน
การดูแลผูปวยเพือ่ กอใหเกิดการทํางานรวมกันอยางมี
ประสิ ท ธิ ภ าพสู ง สุ ด 18-20 ซึ่ ง แนวคิ ด การดู แ ลผู ปวย
วิกฤตดานโภชนาการนัน้ จากการทบทวนวรรณกรรมที่
ผานมาพบวามีหลากหลาย แตพบวาแนวคิด FAST
HUG ซึ่ ง พั ฒ นาขึ้ น โดยวิ น เซ็ น ต 5 ซึ่ ง เป นแพทย
ผูเชี่ยวชาญการดูแลผูปวยวิกฤตไดรับการยอมรับและ
นํามาใชในการประเมินปญหาและความตองการของ
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ผูปวยมีการตรวจเยี่ยมผูปวยรวมกันของทีมสหสาขา
วิชาชีพ สามารถประยุกตสูการปฏิบตั ไิ ดจริง ครอบคลุม
ทุกมิตขิ องการเจ็บปวย ดูแลบุคคลแบบองครวมสามารถ
ปรับเปลี่ยนแผนการดูแลใหเหมาะสมกับสภาพผูปวย
แตละราย21-24

á¹Ç¤Ô´ FAST HUG ¡Ñº¡ÒÃÊ‹§àÊÃÔÁÀÒÇÐâÀª¹Ò¡ÒÃ
ã¹¼ÙŒ»†ÇÂÇÔ¡Äµ
แนวคิด FAST HUG พัฒนาโดยวินเซ็นต
และคณะ แพทยผูเชี่ยวชาญในการดูแลผูปวยวิกฤต
โดยเชื่อวากรอบแนวคิดนี้จะเปนเครื่องมือชวยใหทีม
สหสาขาวิชาชีพทีเ่ กีย่ วของกับการดูแลผูปวยวิกฤตมีแนวทาง
ที่ชัดเจน เพื่อเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพการดูแล
ผู ปวยวิกฤต ลดอุบัติการณการเกิดภาวะแทรกซอน
ตางๆ ซึ่งแนวคิดดังกลาว สามารถบูรณาการเชื่อมโยง
ความรูสูการปฏิบัติไดจริง อีกทั้งยังสงเสริมการทํางาน
รวมกันระหวางทีมสหสาขาวิชาชีพ เพื่อใหเกิดผลลัพธ
การดูแลทีช่ ดั เจน เพิม่ คุณภาพการดูแลผูปวยวิกฤตได
ทั้งกระบวนการ ทั้งดานผูปวยและองคกร ซึ่งแนวคิด
FAST HUG ประกอบดวย 7 องคประกอบ คื อ
F: Feeding การสงเสริมโภชนาการโดยเร็ว ภายใน 24
ชั่วโมงแรก A : Analgesia การประเมินและการจัดการ
ความเจ็บปวด S: Sedativeการใชและหยุดยาระงับ
ประสาท T : Thomboembolic prevention การเฝาระวัง
การเกิด Deep Vein Thrombosis (DVT) H: Head of
bed elevated การจัดทานอนศีรษะสูงอยางนอย 30-45
องศาปองกันการเกิดปอดอักเสบ U : Stress Ulcer
Prophylaxis การปองกันและการเฝาระวังการเกิดแผล
ในกระเพาะอาหาร จากภาวะเครียดและ G : Glucose
Control การควบคุมระดับนํา้ ตาลในกระแสเลือด ใหอยู
ในระดับ 140-180 mg% ทัง้ นี้ ผูปวยวิกฤตทีไ่ ดรับการ
ดูแลตามแนวคิด FAST HUG จะไดรับการใหอาหาร
ภายใน 72 ชัว่ โมง พบวา สามารถถอดเครือ่ งชวยหายใจ
ไดสําเร็จภายใน 14 วัน ลดอุบัติการณการเกิดภาวะ
แทรกซอนตางๆ เชน การติดเชือ้ ระยะเวลาการนอนใน
5
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หอผู ปวยวิกฤต ระยะเวลาการใชเครื่องชวยหายใจ
เปนตน21-24 อีกทัง้ ยังสงเสริมการทํางานรวมกันระหวาง
ทีมสหสาขาวิชาชีพในบทบาทที่รับผิดชอบดูแลผูปวย
รวมกันที่แตกตางกัน อันเปนเครื่องมือที่ช วยใหทีม
สหสาขามีแนวทางรวมกันในการดูแลผูปวยวิกฤตทีช่ ดั เจน
และมีคุณภาพยิ่งขึ้น และเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุด
แนะนําใหประเมินผูปวยดวยกรอบแนวคิดนีอ้ ยางนอย
วันละ 2 ครั้ง เพื่อการปรึกษาการดูแลผูปวยรวมกัน
ระหวางการตรวจเยี่ยมผู ปวย และนําไปสู การปรับ
เปลี่ยนแผนการดูแลผู ปวยอยางเหมาะสมกับสภาพ
ของผูปวยแตละราย
ป คศ. 2015 เอนริเก และคารอส24 ไดบูรณา
การแนวคิด FAST HUG สูการสงเสริมภาวะโภชนาการ
ในผูปวยวิกฤตThe Nutritional FAST HUG และไดมี
ขอเสนอปรับบางองคประกอบใหครอบคลุมปญหาและ
สอดคลองความตองการของผูปวยวิกฤติและเหมาะสม
กั บ การสงเสริ ม ภาวะโภชนาการยิ่ ง ขึ้ น โดยปรั บ S:
Sedativeเปน S :Stool การขับถายอุจจาระ และ T
Thromboembolic prevention การเฝาระวังการเกิด
Deep Vein Thrombosis (DVT) ปรับเปน T: Trace
Element การปองกันการสูญเสียแรธาตุต างๆ และ
ทดแทนในปริมาณที่เพียงพอกับความตองการของ
รางกาย

ËÅÑ¡¡ÒÃ»ÃÐÂØ¡µãªŒá¹Ç¤Ô´ FAST HUG ã¹¡ÒÃ
Ê‹§àÊÃÔÁÀÒÇÐâÀª¹Ò¡ÒÃ¢Í§¼ÙŒ»†ÇÂÇÔ¡Äµ
รูปแบบการดูแลผูปวยวิกฤตโดยใชแนวคิด
FAST HUG เพื่ อ ใหที ม การดู แ ลมี ก รอบแนวคิ ด
เดียวกันในการตรวจเยี่ยมและดูแลดานโภชนาการใน
ผูปวยและเปนไปในทิศทางเดียวกัน กอใหเกิดแนวทาง
ปฏิบัติที่ครอบคลุมและเปนที่ยอมรับของทีมสหสาขา
วิชาชีพ โดยแนวคิดนี้เปนตัวชี้วัดเชิงกระบวนการที่มี
ผลใหบรรลุตัวชี้วัดผลลัพธการดูแลรักษาพยาบาลใน
หอผูปวยวิกฤต ทั้งนี้พยาบาลเจาของไขที่รับผูปวยราย
ใหม จะเปนผูประเมินและใหการพยาบาลตามกรอบ
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แนวคิ ด โดยทั น ที และสงตอขอมู ล ใหกั บ พยาบาล
เจาของไขเวรถัดไปเปนผูวางแผนใหการพยาบาลหรือ
ประสานงานกับทีมสหสาขา เพือ่ ใหบรรลุวตั ถุประสงค
ตัวชี้วัดเชิงกระบวนการ
1. F:Feeding การสงเสริมโภชนาการ
ภายใน 72 ชั่วโมง
1.1 การใหอาหารภายใน 24-72 ชัว่ โมง
ผู ปวยวิกฤตควรไดรับการประเมินภาวะโภชนาการ
ภายใน 24 ชั่วโมงแรกหลังเขารับการรักษาที่หอผูปวย
ไอซียู และไดรับการเริ่มใหอาหารผานทางเดินอาหาร
โดยเร็วภายใน 24-72 ชั่วโมง จะชวยลดการเกิดภาวะ
ลําไสขาดเลือด การติดเชือ้ ในลําไสสูกระแสเลือด ความ
พิการ และการเสียชีวติ เมือ่ เปรียบเทียบกับผูปวยวิกฤต
ที่ไดรับอาหารหลัง 72 ชั่วโมงไปแลว25
1.2 การติดตามผลตรวจทางหองปฏิบตั ิ
การที่บงชี้ถึงภาวะโภชนาการ (nutritional makers)
ไดแก อัลบูมิน(albumin) พรีอัลบูมิน (prealbumin)
ทรานเฟอรริน (transferrin)และเรตินอล โปรตีน(retinol blind protein) ซึ่งการตรวจทางชีวเคมีที่บงชี้ถึง
ภาวะโภชนาการไดดีทสี่ ดุ คือ พรีอลั บูมนิ (prealbumin)
ซึ่งมีความไวตอการเปลี่ยนแปลงของภาวะโภชนาการ
ในระยะวิกฤตดีทสี่ ดุ 25-26 และควรติดตามผล อิเล็คโทร
ไลท (electrolyte) กอนเริ่มใหอาหาร โดยเฉพาะ
ฟอสฟอรั ส (phosphorous) เพื่ อ ประเมิ น อาการ
re-feeding syndromeที่เกิดจากการใหอาหารเร็ว และ
ปริมาณมากเกินไป จะทําใหระดับ ฟอสฟอรัสตํ่าลง
อยางรวดเร็ว (hypophosphatemia, P < 2.5 mg/dL)24
ความตองการพลังงานตามเปาหมายของผูปวยวิกฤต
พบวาในระยะวิกฤตรางกายจะมีการกระตุนการทํางาน
ของระบบประสาท ฮอรโมนและภูมิคุมกัน ทําใหอัตรา
การเผาผลาญสารอาหารและพลังงาน ( hypermetabolism and hypercatabolism) เพิม่ สูงขึน้ ผูปวยวิกฤตควร
ไดรับพลังงานตามเปาหมายประมาณ 25-30 kcal/
kg/day25
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1.3 ความตองการโปรตีน เนือ่ งจากการ
เจ็บปวยระยะวิกฤต รางกายจะมีการเปลี่ยนแปลงทาง
เมตาบอลิ ซึ ม กระตุ นการสลายโปรตี น จากแหลง
พลังงานสะสม สูญเสียมวลกลามเนื้อ รางกายซูบผอม
ผูปวยวิกฤตจึงมีความตองการพลังงานมากกวาผูปวย
ทั่วไป สารอาหารโปรตีนตามเปาหมายคือ 1.2-2g/
kg/day25
1.4 การประเมิ น การใหอาหาร โดย
พยาบาลควรประเมินจากอาหารเหลือคางในกระเพาะ
อาหาร (residual gastric volume) ควรตรวจสอบทุก
4-6 ชั่วโมง หากอาหารเหลือมากกวา 500 มล. ควร
หยุดการใหอาหารผานทางเดินอาหารและประเมิน
ความสามารถความทนของกระเพาะอาหารซํา้ ตรวจซํา้
อีกครั้งใน 4 ชั่วโมง หากอาหารเหลือ 200-500 มล.
ควรใหอาหารผานทางเดินอาหารตอ เฝาระวังภาวะ
แทรกซอนอยางใกลชิด ตรวจซํ้า 2 ชั่วโมงถัดไป และ
หากเหลือนอยกวา 200 มล. ใหอาหารตอไปอยาง
ตอเนื่อง26-27
1.5 การใหยากลุมโปรไคนีตกิ (prokinetic agents) โดยแพทยเพื่อสงเสริมการเคลื่อนไหว
ของลําไส เมื่อมีขอบงชี้ เชน อาเจียน หรือพบมีอาหาร
เหลือคางในกระเพาะอาหาร > 250 มล. ติดตอกัน 2 ครัง้
ไดแก เมโทคลอโพรไมด (metoclopromide) อิรโิ ทรไม
ซิน (erythromycin) เปนตน26-27
1.6 เพือ่ ปองกันภาวะทุพโภชนาการจาก
การขาดพลังงานและโปรตีน (protein-calorie malnut
rition)25แพทยจะพิจารณาใหอาหารทางหลอดเลือดดํา
ในกรณีทผี่ ปวยไมสามารถรั
ู
บอาหารทางเดินอาหารได
ภายใน 7 วันแรกภายหลังเขารับการรักษาในหอผูปวย
ไอซียู
2. A:Analgesia การประเมินและการจัดการ
ความปวด
การประเมิ น ความเจ็ บ ปวดในผู ปวย
วิกฤต เปรียบเสมือนการประเมินสัญญาณชีพ เนือ่ งจาก
อาการปวดที่มากขึ้นจะทําใหภาวะทุพโภชนาการใน
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ผูปวยวิกฤตแยลงโดยมีการสลายโปรตีนมากขึน้ (stress
induced) ซึ่งผูปวยวิกฤตสวนใหญ มักมีการเจ็บปวย
รุนแรง คุกคามตอชีวิต และจากอุปกรณ เครื่องมือการ
แพทยตางๆ ทีส่ อดใสเขาไปในรางกาย กอใหเกิดความ
เจ็บปวดอยางมาก ดังนั้น ในผู ปวยวิกฤตจึงมีความ
สําคัญในการจัดการความปวดเพือ่ ลดการสลายโปรตีน
ที่เพิ่มขึ้น สวนใหญแพทยจะรักษาดวยการใหยากลุม
opioid เพือ่ ลดความเจ็บปวด ใหผูปวยสุขสบาย และได
พักอยางเพียงพอ อาการขางเคียงที่ตามมา มักพบ
ปญหาการเคลื่อนไหวของลําไสลดลง และกดศูนยการ
หายใจ พยาบาลจึงควรตระหนัก และติดตามอยางตอ
เนื่อง และควรเตรียมยาตานฤทธิ์ opioid คือ naloxone
ในกรณีที่ผูปวยไดรับยากลุม opioid เกินขนาด5,24
3. S:Stool การขับถายอุจจาระ
3.1 การประเมินการขับถาย หากผูปวย
ไมขับถายมากกวา 3 วัน อาจมีสาเหตุมาจากการเปลีย่ น
แปลงทางเมตาบอลิก เชน โพแทสเซียมตํ่า (hypokalemia) หรือ ภาวะนํา้ ตาลในเลือดสูง (hyperglycemia)
หรือการอุดตันของสายยาง จากการใหอาหารผานทาง
สายยางทางเดินอาหาร หรือจากการใหยากลุม opioids
เปนตน5,24
3.2 ปองกันการอุดตันของทอสายยาง
(treatment of tube occlusion) โดยการใชนํา้ สะอาดลาง
ผานทอสายยาง ประมาณ 30 มล. ทุก 4 ชั่วโมง26-27
4. T:Trace Element การปองกันการสูญ
เสียแรธาตุตางๆ และทดแทนในปริมาณทีเ่ พียงพอ
กับความตองการของรางกาย
การปองกันการสูญเสียเกลือแรในผูปวย
ที่สูญเสียสารนํ้า อาทิเชน ทองเสียรุนแรง มี ﬁstulas,
ileostomy หรือมีรูทอระบายตางๆ ออกจากรางกาย
เปนตน ควรไดรับการทดแทนดวย zinc หรือในรายที่
มี ภ าวะไตวายลมเหลว ควรไดรั บ การทดแทนดวย
วิตามินซีอยางนอย 100 มิลลิกรัมตอวัน และในรายที่
ไดรับการรักษาดวยการทํา RRT ควรไดรับวิตามินซี
ทดแทน มากกวา 200 มิลลิกรัมตอวัน ดูแลใหผูปวย
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ไดรับการทดแทนแรธาตุตางๆอยางเหมาะสม28-29
5. H:Head of the elevated bed การจัด
ทานอนศีรษะสูงมากกวา 30 องศา
5.1 จัดทานอนศีรษะสูงอยางนอย 3045 องศาเพือ่ ปองกันการสําลักกอนหรือหลังใหอาหาร
ยกเวนในกรณีทมี่ คี วามเสีย่ งตอการบาดเจ็บไขสันหลัง
หรือหามงอสะโพก ใหเลือกใชทานอนหงายปรับระนาบ
เตียงใหสวนศีรษะสูงขึ้นและสวนขาตํ่าลง (reverse
trendelenberg)26-27
5.2 การตรวจสอบ cuff pressure ของ
ทอชวยหายใจ เพือ่ ปองกันการสําลัก จึงตองตรวจสอบ
cuff pressure อยูระหวาง 20 – 25 cmH2O เนื่องจาก
จะไมทําใหเกิดการไหลยอนกลับของอาหาร26-27
6. U:Ulcer or stress ulcer prophylaxis
การปองกันการเกิดแผลในทางเดินอาหาร และการ
เฝาระวังการเกิดแผลในกระเพาะจากภาวะเครียด
การเกิ ด แผลในกระเพาะอาหารจาก
ภาวะเครียด พบมากในผู ปวยวิกฤต เกิดจากภาวะ
เครียดในการรักษา หรือการใชอุปกรณตางๆ ในหอ
ผูปวยวิกฤต เชน การใชเครื่องชวยหายใจ การไดรับ
ยากลุม steroid หรือผูปวยทีม่ คี วามผิดปกติของเกล็ดเลือด
หรือผูปวยที่มีประวัติแผลในกระเพาะอาหาร เปนตน
ภาวะทางจิตใจ เชน ความเครียด ความวาเหวจากการ
นอนพักรักษาในหอผู ปวยไอซียู เปนตน30 ซึ่งภาวะ
เครียดดังกลาวกอใหเกิดความเสี่ยงตอการเกิดเลือด
ออกในกระเพาะอาหาร รอยละ 5725ดังนั้น การให
อาหารทางเดินอาหาร ภายใน 48 ชัว่ โมง ภายหลังผูปวย
เขารับการรักษาในหอผูปวยวิกฤต จะชวยปองกันการ
เกิดภาวะเลือดออกในกระเพาะอาหารในผูปวยทีไ่ ดรับ
การใชเครื่องชวยหายใจ28-29 จึงควรใหยากลุม proton
pump inhibitorsไดแก omeprazole, pantoprazole
เปนตนหรือยากลุม H2-antagonists ไดแก Cimetidine, Ranitidine เปนตน5,25
7. G:Glucose control การควบคุมระดับ
นํ้าตาลในเลือด
»‚·Õè 40 ©ºÑº·Õè 3 (¡Ã¡®Ò¤Á-¡Ñ¹ÂÒÂ¹) 2560
Volume 40 No.3 (July-September) 2017

132

ÇÒÃÊÒÃ¾ÂÒºÒÅÈÒÊµÃáÅÐÊØ¢ÀÒ¾
Journal of Nursing Science & Health

¡ÒÃ¾ÂÒºÒÅà¾×èÍÊ‹§àÊÃÔÁÀÒÇÐâÀª¹Ò¡ÒÃã¹¼ÙŒ»†ÇÂÇÔ¡Äµ : ¡ÒÃ»ÃÐÂØ¡µá¹Ç¤Ô´ FAST HUG

ผูปวยควรไดรับการควบคุมระดับนํ้าตาลใน
เลือด 80-110 มิลลิกรัม/เดซิลิตร31 ในผูปวยที่มีการ
ติ ด เชื้ อ ในกระแสเลื อ ดรุ น แรง severe sepsis และ
septic shock ควรควบคุมระดับนํ้าตาลในเลือดใหตํ่า
กวา 150 มิลลิกรัม/เดซิลิตร32 จากการศึกษาของ
Krinsley33พบวา การควบคุมระดับนํา้ ตาลในเลือดของ

ผูปวยวิกฤตใหอยูที่ระดับ <140 มิลลิกรัม/เดซิลิตร
สามารถลดอัตราการตายไดรอยละ 29.334 และระยะ
เวลาการนอนในหอผูปวยวิกฤต ไดรอยละ 10.835 การ
ประยุกตแนวคิด FAST HUG ในการสงเสริมภาวะ
โภชนาการของผูปวยวิกฤตทีก่ ลาวมาขางตนนีส้ ามารถ
สรุปไดดังตารางตอไปนี้

สรุปการประยุกตใชตามกรอบแนวคิด FAST HUG สูการสงเสริมภาวะโภชนาการในผูปวยวิกฤต
องคประกอบ

วัตถุประสงคและวิธีการดูแล

F: Feeding

สงเสริมโภชนาการโดยเร็ว ภายใน 24-48 ชั่วโมงแรก

A: Analgesia

ประเมินและการจัดการความเจ็บปวด โดยการใชและการหยุดยาแกปวดอยางมีประสิทธิภาพ

S: Stool

ดูแลดานการขับถายอุจจาระ และเฝาระวังอาการทองผูก

T:Trace Element

ปองกันการสูญเสียแรธาตุตางๆ และการทดแทนอยางเหมาะสม

H: Head of the clvaled bed จัดทานอนศีรษะสูงอยางนอย 30-45 องศา ยกเวนในรายที่มีขอจํากัด เพื่อปองกันการเกิดปอด
อักเสบจากการใชเครื่องชวยหายใจ
U: Stress Ulcer Prophylaxis ปองกันและการเฝาระวังการเกิดแผลในกระเพาะอาหาร จากภาวะเครียด
G: Glucose Control

ความคุมระดับนํ้าตาลในกระแสเลือด ใหอยูในระดับ 140-180 mg%

¡Ã³ÕÈ¡Ö ÉÒ: ¡ÒÃ¹íÒá¹Ç¤Ô´ FAST HUG ÊÙ¡‹ ÒÃÊ‹§àÊÃÔÁ
ÀÒÇÐâÀª¹Ò¡ÒÃã¹¼ÙŒ»†ÇÂÇÔ¡Äµ
หญิงไทยวัย 54 ป ไดรับการวินิจฉัยจาก
แพทย คือ มีภาวะติดเชื้อในกระแสเลือดรุนแรง รวม
กับ ภาวะไตวายเฉียบพลัน ญาติใหประวัติวาผูปวยมี
อาการอาเจียน ทองเสีย ถายเหลวมากกวา 10 ครัง้ ทาน
อาหารไดนอยมา 2 วัน และ 2 ชั่วโมงกอนมาโรง
พยาบาล ญาติพบ เรียกไมรูสึกตัว หายใจหอบเหนื่อย
มาก แรกรับผูปวยทีห่ องฉุกเฉินของโรงพยาบาล ตรวจ
พบระดับนํา้ ตาลในกระแสเลือดตํา่ 25 mg% ไดรับการ
รักษาเบือ้ งตนดวยการให 50% glucose 50 ml และได
รับการทดแทนสารนํา้ 10% D/N/2 ทางหลอดเลือดดํา
และใสทอชวยหายใจ สงเลือด ปสสาวะ เสมหะเพาะเชือ้
แรกรับทีห่ อผูปวยหนักอายุรกรรม ขอมูลเกีย่ วกับภาวะ
โภชนาการของผูปวยพบวา นํ้าหนัก 76 กก. สวนสูง

158 ซม. BMI 30.52 kg/m2ผูปวยไดรับการใสสาย
สวนหลอดเลือดดําใหญ สายใหอาหารทางจมูกผานลง
สูกระเพาะอาหาร (NG tube) และสายสวนปสสาวะ การ
ตรวจรางกาย อุณหภูมิ 36.7 องศาเซลเซียส, อัตราการ
หายใจ 28 ครั้งตอนาที, ชีพจรเบาเร็ว 70 ครั้งตอนาที
และความดันโลหิตตํ่า 82/58 มิลลิเมตรปรอท คา
ความดันเฉลีย่ 66 มิลลิเมตรปรอท ไดรับการรักษาดวย
ยาเพิ่มความดันโลหิต ผลการตรวจวิเคราะหกาซใน
เลือดแดง พบ มีความเปนกรดรุนแรง (pH 6.84,
HCO3 5.8 mg/dl) สงอิเล็คโทรไลท พบ K 3.0
mEq/L และ creatinine 7.83 mg/dl ไดรับการรักษา
ดวยการฟอกไตในวันที่ 1-3 สําหรับการดูแลผูปวยราย
นีต้ ามกรอบแนวคิด FAST HUG มีแนวทางการบันทึก
ผลลัพธทางการพยาบาลในการดูแลผูปวยวิกฤตเพือ่ สง
เสริมภาวะโภชนาการในแตละวัน ดังตารางขางลางนี้
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การนํากรอบแนวคิด FAST HUG ประยุกตใชในการสงเสริมภาวะโภชนาการผูปวยวิกฤต
องคประกอบ

24 ชั่วโมงแรก

วันที่ 2

วันที่ 3

วันที่ 4

วันที่ 5

อาการโดย
สรุป

ไมรูสึกตัว ใสเครื่องชวย
หายใจ สัญญาณชีพคงที่
ดวยยาเพิ่มความดันโลหิต
อยูที่ 24ไมโครกรัม/นาที
BMI 30.52 kg/m2

ซึมหลับ เรียกลืมตา ทํา
ตามบอกไดแตชา ใส
เครื่องชวยหายใจ สัญญาณ
ชีพคงที่ ดวยยาเพิ่มความ
ดันโลหิต อยูที่
10ไมโครกรัม/นาที

รูสึกตัวดีขึ้น ตื่นและ
ทําตามบอกได ใส
เครื่องชวยหายใจ
สัญญาณชีพคงที่
ดวยยาเพิ่มความดัน
โลหิต อยูที่
10ไมโครกรัม/นาที
BMI 30.20 kg/m2

ตื่น ทําตามบอกได เริ่ม
หยาเครื่องชวยหายใจ
ดวยO2 T- piece 10
LPMสัญญาณชีพคงที่
หยุดใหยาเพิ่มความดัน
และถอดเครื่องชวย
หายใจ

ตื่น สื่อสารไดปกติ
สัญญาณชีพคงที่
ถอดทอชวยหายใจ
BMI 25.51 kg/m2

F: Feeding

Liquid diet 100 ml x 4
มื้อ พลังงาน 400 กิโล
แคลอรี่ (เปาหมายกําหนด
1,900 กิโลแคลอรี่)

Liquid diet 200 ml x 4
มื้อ พลังงาน 800 กิโล
แคลอรี่

Benderlize diet
(1:1) 300 ml x 4
พลังงาน 1,200 กิโล
แคลอรี่

Benderlize diet (1.5:1) Lowsalt diabetics
350 ml x 4 พลังงาน
diet
2,100 กิโลแคลอรี่
(เปาหมายกําหนด
1,880 กิโลแคลอรี่)

A : Analgesia

ไดรับยาโดมิกุม
(dormicum)

ความปวด 0/10 คะแนน

ความปวด 0/10
คะแนน

ความปวด 0/10คะแนน

ความปวด 0/10
คะแนน

S: Stool

ไมถายอุจจาระ

ไมถายอุจจาระ

ไมถายอุจจาระ

ถายอุจจาระ 1 ครั้ง

ถายอุจจาระ 1 ครั้ง
ปกติ

T:Trace
Element

0.9%NSS 1000 ml IV
rate 40 ml/hr

ไดรับการฟอกไต
5%D/W 850 ml + 7.5
% NaHCO3 120 ml IV
drip

5%D/W 850 ml +
7.5 % NaHCO380
ml IV drip

5%D/W 1000 ml + E.
KCL 30 ml ทุก 4
ชั่วโมง 3 ครั้ง

หยุดการติดตาม

H: Head of
bed elevated

จัดทาศีรษะสูง 30 – 45
องศา
GRV

จัดทาศีรษะสูง 30 – 45
องศา

จัดทาศีรษะสูง 30
– 45 องศา

จัดทานั่ง

หยุดการติดตาม

U:Stress Ulcer ไดรับยา
ไดรับยา
Prophylaxis
Omeprazoleทางหลอดเลือดดํา Omeprazole
วันละครั้ง
ทางหลอดเลือดดํา
วันละครั้ง

ไดรับยา
Omeprazole
ทางหลอดเลือดดํา
วันละครั้ง

ไดรับยา Omeprazole ทาง ไดรับยา
ปาก วันละครั้ง
Omeprazoleทางปาก
วันละครั้ง

G:Glucose
Control

ติดตามระดับนํ้าตาล
ในเลือด ทุก 6 ชม.
ระดับนํ้าตาลในเลือด
อยูระหวาง
234-279
มก.เปอรเซ็นต ปรับ
ดวยยาอินซูลิน R
ทางชั้นใตผิวหนัง

ติดตามระดับนํ้าตาลใน
เลือด ทุก 6 ชม.
ระดับนํ้าตาลในเลือดอยู
ระหวาง
115-166
มก.เปอรเซ็นต หยุดยา
อินซูลิน

ติดตามระดับนํ้าตาลใน
เลือด ทุก 4 ชม.
ระดับนํ้าตาลในเลือดอยู
ระหวาง 25 – 200
มก.เปอรเซ็นต

ติดตามระดับนํ้าตาลใน
เลือด ทุก 6 ชม. ระดับ
นํ้าตาลในเลือดอยูระหวาง
259-279 มก.เปอรเซ็นต
ปรับดวยยาอินซูลิน R ทาง
ชั้นใตผิวหนัง

จากกรณีศกึ ษา พบวาภายหลังการดูแล 5 วัน
ขอมูลตามผลลัพธตัวชีว้ ดั ผูปวยสามารถเริม่ ใหอาหาร
ไดภายใน 24 ชั่วโมง และไมเกิดภาวะแทรกซอนจาก

ติดตามระดับ
นํ้าตาลในเลือด ทุก
12 ชม.
หยุดยาอินซูลิน

การใหอาหารทางเดินอาหาร การนําแนวคิด FAST
HUG สู การปฏิบัติที่เปนรูปธรรมชวยใหพยาบาลมี
แนวทางการประเมินอยางใกลชิด การบันทึกตามกรอบ
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แนวคิ ด ที่ ชั ด เจน และประสานกั บ แพทย หรื อ ที ม
สหสาขาวิชาชีพเพือ่ แกไขปญหาหรือภาวะแทรกซอนที่
รบกวนตอการไดรับอาหาร อาทิเชน S: Stool ผูปวยไม
ถายเปนเวลา 3 วั น พยาบาลรายงานแพทยทราบ
ระหวางตรวจเยี่ยมผูปวย เพื่อพิจารณาใหยากลุมโปร
ไคนีติก (prokinetic agents) ตอไป และT:Trace Element ในวันที่ 2 ผูปวยไดรับการรักษาดวยวิธีการฟอก
ไต ทัง้ นีจ้ ากภาวะ metabolic acidosis พยาบาลรายงาน
ผลตรวจทางหองปฏิบัติการ และรวมกันวางแผนดูแล
ผูปวย เพือ่ ใหผูปวยมีความสมดุลเกลือแร และมีความ
พรอมในการรับอาหารผานทางเดินอาหารซึ่งจะตองมี
คาดุลของ Base ในเลือดแดงมากกวาลบ 2.5 มิลลิอคิ วิ
าเลนท/ลิตร เปนตน
การประยุกตใชแนวคิด FAST HUG เพือ่ เปน
แนวทางการสงเสริมภาวะโภชนาการในผูปวยวิกฤตนัน้
ชวยใหการปฏิบัติเปนไปในทิศทางเดียวกัน มีรูปแบบ
การปฏิบตั ทิ เี่ ปนรูปธรรม ซึง่ การสงเสริมภาวะโภชนาการ
ในผูปวยวิกฤตมีความซับซอนซึง่ การประยุกตใชกรอบ
แนวคิด FAST HUG ในการสงเสริมภาวะโภชนาการ
ในผูปวยวิกฤตของกรณีศึกษาตัวอยาง เปนเพียงการ
ยกตัวอยางนําเสนอเพื่อใหเกิดความเขาใจงายยิ่งขึ้น
กรอบแนวคิด FAST HUG จึงเปนเครื่องมือที่สามารถ
บูรณาการนําไปสูการปฏิบัติไดจริง ลดการเกิดภาวะ
แทรกซอน ระยะเวลาการใสเครือ่ งชวยหายใจ และการ
นอนในหอผูปวยวิกฤต ทั้งนี้พยาบาลมีบทบาทสําคัญ
ในการประเมินการปฏิบัติและติดตามผลลัพธตาม
กรอบแนวคิ ด และจากการทบทวนหลั ก ฐานเชิ ง
ประจักษการประยุกตใชกรอบแนวคิด FAST HUG
เปนกรอบแนวคิดทีใ่ ชในการดูแลผูปวยวิกฤตและแพร
หลายอยางกวางขวางในตางประเทศ แตยังไมแพร
หลายในประเทศไทย ดังนั้นบทความนี้จึงเปนการนํา
เสนอแนวคิดใหมในการสงเสริมภาวะโภชนาการในผู
ปวยวิกฤตและยังคงตองการพัฒนาตอดวยการศึกษา
วิจัย ซึ่งถือเปนอีกหนึ่งบทบาทที่สําคัญของพยาบาล
เพื่อพัฒนาองคความรู และเพิ่มคุณภาพการพยาบาล
ตอไปในอนาคต36
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ผูปวยวิกฤตสวนใหญมีภาวะขาดสารอาหาร
จากการเปลี่ยนแปลงทางเมตาบอลิกที่ตอบสนองตอ
ภาวะเครียดในระยะการเจ็บปวยวิกฤต สงผลใหผูปวย
วิ ก ฤตมี ค วามเสี่ ย งตอการเกิ ด ภาวะทุ พ โภชนาการ
มากกวาผูปวยกลุมอืน่ การสงเสริมภาวะโภชนาการของ
ผูปวยกลุมนี้จึงมีความสําคัญอยางมาก และดูแลดาน
โภชนาการ การใหอาหารผานทางเดินอาหารเปนที่
ยอมรับวาเกิดผลดีกบั ผูปวยมากกวาการใหอาหารทาง
หลอดเลือด ดังนั้น พยาบาลหอผูปวยวิกฤตและทีม
สหสาขาวิชาชีพ จึงควรมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับ
การประเมินภาวะโภชนาการ การใหโภชนบําบัดขัน้ พืน้
ฐาน และการเฝาระวังติดตามภาวะแทรกซอน ซึง่ การมี
กรอบแนวคิด FAST HUG ในการดูแลจะชวยใหการ
ปฏิบตั มิ แี นวทางเดียวกัน มีการปรึกษาหารือและตรวจ
เยี่ยมรวมกันอยางนอย วันละ 1 ครั้ง จึงตองอาศัยการ
ทํางานรวมกันระหวางทีมสหสาขาวิชาชีพ เพื่อสงเสริม
การดู แ ลดานโภชนาการใหเกิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพและ
ประโยชนสูงสุดตอผูปวยวิกฤต เพิม่ ผลลัพธทางคลินกิ
ไดแก ระยะเวลาของการนอนในโรงพยาบาลสั้นลง
ลดภาวะแทรกซอน เชน การติดเชือ้ และเพิม่ โอกาสการ
รอดชีวิตของผูปวยวิกฤตมากขึ้น
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