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What is new
in acute respiratory
distress syndrome
ณัับผลิิกา กองพลพรหม

บทนำำ�

Acute respiratory distress syndrome หรืือ ARDS เป็็นภาวะที่่มีี� การอัักเสบในถุุงลมปอด มีี
การทำำ�งานของ surfactant ในถุุงลมปอดลดลง ทำำ�ให้้ปอดมีีความเสี่่ย� งที่่จ� ะเกิิดการอัักเสบอย่่างต่่อเนื่่�อง
โดยเฉพาะในช่่วงการหายใจออกสุุด ที่่� low end expiratory lung volume ซึ่่�งถุุงลมปอดในส่่วน basal
lung (dependent part; low lung volume) จะปิิดแฟบ และเปิิดใหม่่อีีกครั้้�งในช่่วงหายใจเข้้า โดยต้้องใช้้
แรงดัันที่่สูู� งขึ้้น� เพื่่�อให้้สามารถเปิิดขยายถุุงลมในส่่วนนี้้�ได้้ จึึงมีีแรงเสีียดทาน shearing force เกิิดขึ้้น� ทำำ�ให้้
เกิิด biotrauma คืือ มีีการอัักเสบจากแรงเสีียดทานดัังกล่่าว ทำำ�ให้้มีีการสร้้าง cytokines จากเซลล์์เม็็ด
เลืือดขาวในบริิเวณนั้้�นเพิ่่�มขึ้้�น มีีการรั่่�วของสารน้ำำ��จากหลอดเลืือดฝอย เกิิดเป็็น exudate fluid และ
foam ในถุุงลมปอดเพิ่่�มขึ้้�น และยัังส่่งผลให้้การทำำ�งานของ surfactant บกพร่่องเพิ่่�มมากขึ้้�นด้้วย การ
เปลี่่�ยนแปลงที่่�เกิิดขึ้้�น ทำำ�ให้้ความสามารถในการขยายถุุงลม (ventilation) ใน alveolar unit แต่่ละส่่วน
แตกต่่างกััน (inhomogeneity) รููปที่่� 1 โดยปอดบางส่่วนแฟบ (atelectasis หรืือ nonaerated area) บาง
ส่่วนมีีลมไหลเข้้าออกพอได้้บ้า้ ง และบางส่่วนมีีลมไหลเข้้าออกได้้ตามปกติิ โดยการอัักเสบในถุุงลมปอด
นั้้�น จะเกิิดขึ้้�นในส่่วนที่่�มีี ventilation ได้้เป็็นส่่วนใหญ่่ โดยเฉพาะในบริิเวณรอยต่่อระหว่่างปอดส่่วนที่่�
แฟบ (nonaerated) กัับปอดส่่วนที่่�พอมีี ventilation (aerated) ได้้(1-2)
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รููปที่่� 1. แสดงภาวะ inhomogeneity ของปอดที่่�มีีภาวะ ARDS โดย zone 1 เป็็นปอดส่่วนที่่�แฟบ (atelectasis หรืือ nonaerated area) zone 2 เป็็นปอดส่่วนที่่มีี� ลมไหลเข้้าออกพอได้้บ้้าง และ zone 3 เป็็น
ปอดส่่วนที่่�มีีลมไหลเข้้าออกได้้ตามปกติิ โดยการอัักเสบในถุุงลมปอดนั้้�น จะเกิิดขึ้้�นในบริิเวณรอยต่่อ
ระหว่่างปอด zone 1 กัับ zone 2 เป็็นส่่วนใหญ่่
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ภาวะ ARDS  มีีคำำ�จำำ�กััดความตามตารางที่่� 1
ตารางที่่� 1. ARDS definition
คำ�จำ�กัดความ ARDS
2012 Berlin definition(3)
Timing: ภาวะหายใจล้มเหลวเฉียบพลันที่เกิดขึ้นภายใน 1 สัปดาห์
(respiratory failure within 1 week of a known insult or new and/or worsening respiratory
symptoms)
Origin: ภาวะหายใจล้มเหลวเฉียบพลันที่ไม่สามารถอธิบายได้จากภาวะหัวใจวาย หรือมีสารน้ำ�เกิน
ในหลอดเลือด
(respiratory failure not fully explained by cardiac function or volume overload (need objective
criterion such as echocardiography to exclude hydrostatic edema if no risk factor is present)
Imaging: มีรอยโรคที่ถุงลมปอดทั้ง 2 ข้าง จากภาพรังสีปอด หรือ เอกซเรย์คอมพิวเตอร์ปอด
(bilateral opacities on chest radiograph or CT not fully explained by effusion, collapse or
nodules)
Oxygenation: มีภาวะพร่องออกซิเจนในเลือดแดงเกิดขึ้นอย่างเฉียบพลัน โดยมี PaO2/FiO2
<300 mmHg
ขณะที่ใช้เครื่องช่วยหายใจ และใช้ positive end expiratory pressure (PEEP) ≥ 5 cmH2O โดยแบ่ง
ตามระดับความรุนแรง ดังนี้
• mild ARDS มี PaO2/FiO2 201–300 mmHg
• moderate ARDS มี PaO2/FiO2 101–200 mmHg
• severe ARDS มี PaO2/FiO2 ≤ 100 mmHg
2016 Kigali modification(4)
Timing and origin: เหมือนกับ Berlin definition
Imaging: มีรอยโรคที่ถุงลมปอดทั้ง 2 ข้าง จากภาพรังสีปอด หรืออัลตราซาวด์ปอด
Oxygenation: มีภาวะพร่องออกซิเจนในเลือด SpO2/FiO2 <315 โดยไม่ต้องใช้ PEEP
ข้อแตกต่างของ Berlin และ Kigali modification definition คือ ผู้ปว่ ย ARDS ทวี่ นิ จิ ฉัยจาก Berlin definition
จะต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ ชนิด noninvasive หรือ invasive ก็ได้ โดยต้องใช้ PEEP อย่างน้อย 5 cmH2O
ก่อนประเมิน PaO2/FiO2 ส่วนผู้ป่วย ARDS ที่วินิจฉัยจาก Kigali modification เป็นผู้ป่วยที่ไม่ได้ใช้เครื่อง
ช่วยหายใจ
FiO2= fraction of inspired oxygen; PaO2= partial pressure of arterial oxygen; PEEP = positive endexpiratory pressure; SpO2 = peripheral capillary oxygen saturation
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การรัักษาภาวะ ARDS  แบ่่งตามระดัับความรุุนแรง ดัังรููปที่่� 2
รููปที่่� 2. Lung และ diaphragm protective strategies (5-6)
mild ARDS   
PaO2/FiO2 201–300 mmHg

moderate ARDS
PaO2/FiO2 101–200 mmHg

severe ARDS
PaO2/FiO2 ≤ 100 mmHg

Lung protective strategy
Tidal volume 4-8 ml/Kg ideal body weight, P plateau ≤ 30 cmH2O และ driving pressure ≤ 15 cmH2O
Prone อย่่างน้้อย 12-16 ชม. ในผู้้�ป่่วยที่่มีี� PaO2/FiO2 ≤ 150 mmHg
ที่่�ใช้้ FiO2 > 60% ใน 48 ชม.แรก
Favor high PEEP > low PEEP
Neuromuscular blockades (NMB) ในผู้้�ป่่วย PaO2/FiO2 ≤150 mmHg ใน
48 ชม. แรก
หากไม่่ใช้้ NMB ให้้ใช้้ sedation แต่่ควรใช้้ high PEEP strategy
พิิจารณา extracorporeal
membrane oxygenation ในผู้้�ป่่วยที่่�
มีี refractory hypoxemia หรืือ
uncompensated hypercapnia
Optional noninvasive ventilation
หรืือ high flow oxygen therapy
Diaphragm protective strategy ป้้องกััน myotrauma
โดยหลีีกเลี่่�ยงการเกิิด high inspiratory effort และการช่่วยหายใจที่่�มากเกิินไป (over-assistance)
Conservative fluid balance target

แนวทางการรัักษาภาวะ ARDS ยัังมีีประเด็็นที่่�เป็็นข้้อถกเถีียง โดยเฉพาะวิิธีีการตั้้�งค่่า positive
end expiratory pressure (PEEP) ที่่�เหมาะสม เพื่่�อช่่วยป้้องกัันปอดแฟบใน dependent part ของปอด
(รููปที่่� 1: zone 1 และ 2) ในช่่วงหายใจออกสุุด ซึ่่�งจะช่่วยลด shearing force ในการเปิิดขยายถุุงลมได้้
ลด intrapulmonary shunt จากภาวะ atelectasis และลดภาวะ inhomogeneity ของ lung unit แต่่ละ
ส่่วน ส่่งผลให้้ลดการอัักเสบต่่อเนื่่�อง และแก้้ภาวะพร่่องออกซิิเจนได้้ แต่่อย่่างไรก็็ตาม ปััจจุุบััน ยัังไม่่มีี
หลัักฐานทางคลิินิกิ ว่่า วิิธีีการตั้้�ง PEEP วิิธีีใด เป็็นวิิธีีที่ดีีที่
่� สุ่� ดุ แต่่ผู้เ้� ชี่่ย� วชาญส่่วนใหญ่่มีีความเห็็นว่่า การ
ใช้้ physiologic approach น่่าจะเป็็นวิิธีีที่เ่� หมาะสมมากที่่สุ� ดุ แม้้จะยัังไม่่ข้อ้ มููลว่่า ทำำ�ให้้ผลลััพธ์์ทางคลิินิกิ
ได้้แก่่ อััตราการตาย จำำ�นวนวัันที่่�ไม่่ต้้องใช้้เครื่่�องช่่วยหายใจ (ventilator free day) แตกต่่างกัันก็็ตาม
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ในช่่วงปีีที่่�ผ่่านมา มีีแนวทางใหม่่ที่่�ใช้้ในการเลืือกตั้้�งค่่า PEEP ที่่�เหมาะสม โดยการประเมิิน
ภาวะที่่�ปอดจะสามารถเปิิดขยายได้้มากขึ้้�นจากการใช้้ high PEEP (lung recruitability) หากถุุงลมปอด
สามารถเปิิดขยายได้้มากจากการใช้้ high PEEP เรีียกว่่า high recruiter แต่่ถ้้าถุุงลมปอดไม่่สามารถเปิิด
ขยายจากการใช้้ high PEEP ได้้ เรีียกว่่า low recruiter (7-8)
โดยมีีแนวทางการประเมิิน lung recruitability ดัังนี้้�
	ประเมิิน recruitment to inflation ratio (R/I ratio)
โดยมีีขั้้�นตอนดัังนี้้�
•	จััดท่่าผู้้�ป่่วยให้้อยู่่�ใน semi-recumbent position ศีีรษะสููง 30 องศา
•	วััด airway opening pressure (AOP) (รููปที่่� 3)
•	ตั้้�งเครื่่�องช่่วยหายใจ SIMV- volume control : tidal volume 6 ml/Kg ideal body weight
PEEP 5 cmH2O respiratory rate 5 ครั้้�งต่่อนาทีี และ inspiratory flow rate 5 LPM (square
waveform)
• เลืือกหน้้าจอ ventilator graphics ให้้แสดง volume–time และ pressure-time waveforms
หรืือ pressure-volume loop
•	วััด AOP ซึ่่�งเท่่ากัับ pressure ในตำำ�แหน่่งที่่�เกิิด pressure inflection ใน mechanical breath
ที่่�ใช้้ inspiratory flow rate 5 LPM (ถ้้าไม่่มีี inflection point แสดงว่่า ไม่่มีี AOP)
•	ปรัับเครื่่�องช่่วยหายใจกลัับมาเป็็น setting เดิิม

รููปที่่� 3. การวััด airway opening pressure (AOP)
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โดยปกติิ เมื่่�อเครื่่�องช่่วยหายใจจ่่ายลม ลมส่่วนหนึ่่�งจะเข้้าอยู่่�ใน inspired ventilator circuit ก่่อน
เข้้าสู่่�ปอดผู้้�ป่่วย ในผู้้�ป่่วยที่่�มีี AOP แสดงว่่า ลมจะเริ่่�มเข้้าสู่่�ปอดผู้้�ป่่วยที่่� pressure at AOP นั้้�น แต่่ถ้้า
ไม่่มีี AOP แสดงว่่า ลมจะเริ่่�มเข้้าสู่่�ปอดผู้้�ป่่วยที่่� PEEP ที่่�ตั้้�งค่่าไว้้ จึึงมีีความจำำ�เป็็นต้้องวััด AOP ก่่อน
จะประเมิิน R/I ratio โดยค่่า AOP ไม่่ถููกรบกวนจาก auto PEEP
•	วััด recruitment to inflation ratio (รููปที่่� 4)
•	ตั้้�งเครื่่�องช่่วยหายใจ volume control mode: tidal volume 6 ml/Kg ideal body weight PEEP
15 cmH2O และ inspiratory flow rate 60 LPM (square waveform)
• หาก AOP มากกว่่า 10 cmH2O ให้้ตั้้�ง PEEP = AOP + 5 cmH2O แทนโดยให้้ plateau
pressure < 30 cmH2O
• หลัังปรัับตั้้�งเครื่่�องช่่วยหายใจเป็็นเวลา 15 นาทีี วััด plateau pressure ที่่� PEEP 15 cmH2O
โดยให้้ inspiratory pause time 0.3 วิินาทีี
• ให้้ลด respiratory rate เป็็น 10 ครั้้�งต่่อนาทีี เพื่่�อลดโอกาสการเกิิด auto PEEP
•	บัันทึึก expired tidal volume ที่่� PEEP 15 cmH2O
• เลืือกหน้้าจอ ventilator graphics ให้้แสดง volume –time และ pressure-time waveforms
• ลด PEEP เหลืือ 5 cmH2O (หากใช้้ PEEP > 15 cmH2O ให้้ลด PEEP ลงมา 10 cmH2O
: PEEP low = previous PEEP -10 cmH2O) และให้้บัันทึึก expired tidal volume ที่่�เกิิด
จากการลด PEEP ลงมา 10 cmH2O ทัันทีี (15 → 5 cmH2O)
•	วััด plateau pressure ที่่� PEEP 5 cmH2O โดยให้้ inspiratory pause time 0.3 วิินาทีี
•	ปรัับเครื่่�องช่่วยหายใจกลัับมาเป็็น setting เดิิม
•	นำำ� parameters ที่่วั� ัดได้้มาคำำ�นวณโดยใช้้ สมการ

VTi = inspired tidal volume
VTe H  L = expired tidal volume ที่เกิดจากการลด PEEP ลงมา 10 cmH2O
VTeH = expired tidal volume ที่ PEEP 15 cmH2O หรือ AOP+5 cmH2O
PplatL = plateau pressure ที่ PEEP 5 cmH2O
PEEPH = PEEP 15 cmH2O หรือ AOP+5 cmH2O
PEEPL = PEEP 5 cmH2O หรือ AOP
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รููปที่่� 4. การวััด recruitment to inflation ratio
หากคำำ�นวณได้้ recruitment to inflation ratio ≥ 0.5 เป็็น high recruiter แสดงว่่าผู้้�ป่่วยควรได้้
รัับ higher PEEP strategy แต่่ถ้้า recruitment to inflation ratio < 0.5 เป็็น low recruiter แสดงว่่าผู้้�ป่่วย
ควรได้้รัับ low PEEP (PEEP ≤ 12 cmH2O)
ในสถานการณ์์การระบาดของเชื้้�อไวรััสโคโรนาสายพัันธุ์์�ใหม่่ 2019 หรืือ COVID-19 มีีการใช้้
recruitment to inflation ratio เพื่่�อช่่วยในการตั้้ง� ค่่า PEEP ที่่เ� หมาะสมอย่่างแพร่่หลายเพิ่่�มมากขึ้้น� โดยมีี
แนวทางปรัับตั้้�งเครื่่�องช่่วงหายใจ(9-10) ดัังนี้้� (รููปที่่� 5)

รููปที่่� 5. แนวทางการปรัับตั้้�งเครื่่�องช่่วงหายใจในผู้้�ป่่วย ARDS จากการติิดเชื้้�อไวรััส COVID-19 ตััวอย่่าง
วิิธีีการคำำ�นวณ recruitment to inflation ratio
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ผู้้�ป่่วย ARDS ได้้รัับการช่่วยหายใจด้้วย lung protective strategy ได้้รัับการประเมิิน lung
recruitability เพื่่�อปรัับตั้้�ง PEEP โดยมีี parameters ดัังนี้้�
ประเมิินค่่า airway opening pressure(AOP) = 9 cmH2O
inspired tidal volume = 450 ml
ที่่� PEEP 15 cmH2O Plateau pressure = 25 cmH2O expired tidal volume = 450 ml
ที่่� PEEP 5 cmH2O Plateau pressure = 18 cmH2O
expired tidal volume ที่่�เกิิดจากการลด PEEP ลงมา 10 cmH2O = 900 ml

R/I ratio = [ (900-450) x (18-9) ] - 1
			
[ 450 x (15-9) ]
		
= 0.5
ผู้้�ป่่วยรายนี้้� มีี AOP จึึงแทนค่่า PEEPL ด้้วย AOP แทน
R/I ratio = 0.5 เป็็น high recruiter จึึงควรใช้้ high PEEP (>12 cmH2O) ในผู้้�ป่่วยรายนี้้�

บทสรุุป

ในบทนี้้� ได้้แสดงวิิธีีการใหม่่ที่่�ช่่วยให้้ปรัับตั้้�งระดัับ PEEP ในผู้้�ป่่วย ARDS ได้้เหมาะสม โดยใช้้
recruitment to inflation ratio เพื่่�อประเมิิน lung recruitability แต่่อย่่างไรก็็ตาม ยัังไม่่มีีการศึึกษาว่่า
การปรัับตั้้�ง PEEP ด้้วยวิิธีีนี้้� ทำำ�ให้้ผลลััพธ์์ทางคลิินิิก ได้้แก่่ อััตราการตาย จำำ�นวนวัันที่่�ไม่่ต้้องใช้้เครื่่�อง
ช่่วยหายใจ ดีีขึ้้�นหรืือไม่่
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