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What is new

in acute respiratory
distress syndrome

ณ้บผลิิกา	กองพิลิพิรหม

บัทน�า
 Acute respiratory distress syndrome หรือ ARDS  เป็ินภาวะท่�ม่การอักเสุบในถุึงลมปิอด์ ม่

การทำางานของ surfactant ในถึงุลมปิอด์ลด์ลง ทำาให้ปิอด์ม่ค์วามเสุ่�ยงท่�จะเกิด์การอักเสุบอยา่งต่ิอเนื�อง 

โด์ยเฉัพาะในช่ัวงการหายใจออกสุุด์ ท่� low end expiratory lung volume ซึึ่�งถุึงลมปิอด์ในสุ่วน basal 

lung (dependent part; low lung volume) จะปิิด์แฟบ และเปิิด์ใหม่อ่กค์รั�งในช่ัวงหายใจเข้า โด์ยต้ิองใช้ั

แรงดั์นท่�สุ้งขึ�นเพื�อให้สุามารถึเปิิด์ขยายถุึงลมในสุ่วนน่�ได้์ จึงม่แรงเสุ่ยด์ทาน shearing force เกิด์ขึ�น ทำาให้

เกิด์ biotrauma คื์อ ม่การอักเสุบจากแรงเสุ่ยด์ทานดั์งกล่าว ทำาให้ม่การสุร้าง cytokines จากเซึ่ลล์เม็ด์

เลือด์ขาวในบริเวณนั�นเพิ�มขึ�น  ม่การรั�วของสุารนำ�าจากหลอด์เลือด์ฝ้อย เกิด์เป็ิน exudate fluid และ 

foam ในถุึงลมปิอด์เพิ�มขึ�น และยังสุ่งผู้ลให้การทำางานของ surfactant บกพร่องเพิ�มมากขึ�นด้์วย  การ

เปิล่�ยนแปิลงท่�เกิด์ขึ�น ทำาให้ค์วามสุามารถึในการขยายถุึงลม (ventilation) ใน alveolar unit แต่ิละสุ่วน

แติกต่ิางกัน (inhomogeneity) ร้ปิท่� 1 โด์ยปิอด์บางสุ่วนแฟบ (atelectasis หรือ nonaerated area) บาง

สุ่วนม่ลมไหลเข้าออกพอได์บ้้าง และบางสุว่นม่ลมไหลเข้าออกได์ต้ิามปิกติิ โด์ยการอกัเสุบในถึงุลมปิอด์

นั�น จะเกิด์ขึ�นในสุ่วนท่�ม่ ventilation ได้์เป็ินสุ่วนใหญ่ิ โด์ยเฉัพาะในบริเวณรอยต่ิอระหว่างปิอด์สุ่วนท่�

แฟบ (nonaerated) กับปิอด์สุ่วนท่�พอม่ ventilation (aerated) ได้์(1-2)
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รูปท่ี่�	1. แสุด์งภาวะ inhomogeneity ของปิอด์ท่�ม่ภาวะ ARDS โด์ย zone 1 เป็ินปิอด์สุ่วนท่�แฟบ (atel-

ectasis หรือ nonaerated area) zone 2 เป็ินปิอด์สุ่วนท่�ม่ลมไหลเข้าออกพอได้์บ้าง และ zone 3 เป็ิน

ปิอด์สุ่วนท่�ม่ลมไหลเข้าออกได้์ติามปิกติิ โด์ยการอักเสุบในถุึงลมปิอด์นั�น จะเกิด์ขึ�นในบริเวณรอยต่ิอ

ระหว่างปิอด์ zone 1 กับ zone 2 เป็ินสุ่วนใหญ่ิ
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ภาวะ	ARDS		ม่คำาจ้ำาก้ดความตัามตัารางท่ี่�	1

ตัารางท่ี่�	1. ARDS definition

คำาจ้ำาก้ดความ	ARDS	
2012	Berlin	definition(3)

Timing: ภาวะหายใจล้มเหลวเฉั่ยบพลันท่�เกิด์ขึ�นภายใน 1 สุัปิด์าห์ 
(respiratory failure within 1 week of a known insult or new and/or worsening respiratory 
symptoms)
Origin: ภาวะหายใจล้มเหลวเฉั่ยบพลันท่�ไม่สุามารถึอธ์ิบายได์้จากภาวะหัวใจวาย หรือม่สุารน�ำาเกิน
ในหลอด์เลือด์
(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: ม่รอยโรค์ท่�ถึุงลมปิอด์ทั�ง 2 ข้าง จากภาพรังสุ่ปิอด์ หรือ เอกซึ่เรย์ค์อมพิวเติอร์ปิอด์
(bilateral opacities on chest radiograph or CT not fully explained by effusion, collapse or 
nodules)
Oxygenation: ม่ภาวะพร่องออกซึ่ิเจนในเลือด์แด์งเกิด์ขึ�นอย่างเฉั่ยบพลัน โด์ยม่ PaO

2
/FiO

2
 

<300 mmHg 
ขณะท่�ใชั้เค์รื�องชั่วยหายใจ และใชั้ positive end expiratory pressure (PEEP) ≥ 5 cmH

2
O โด์ยแบ่ง

ติามระด์ับค์วามรุนแรง ด์ังน่�
• mild ARDS ม่ PaO2/FiO2   201–300 mmHg
• moderate ARDS ม่ PaO2/FiO2  101–200 mmHg
• severe ARDS ม่ PaO2/FiO2  ≤ 100 mmHg

2016	Kigali	modification(4)

Timing	and	origin:  เหมือนกับ Berlin definition
Imaging: ม่รอยโรค์ท่�ถึุงลมปิอด์ทั�ง 2 ข้าง จากภาพรังสุ่ปิอด์ หรืออัลติราซึ่าวด์์ปิอด์
Oxygenation: ม่ภาวะพร่องออกซึ่ิเจนในเลือด์ SpO

2
/FiO

2
 <315 โด์ยไม่ติ้องใชั้ PEEP

ข้อแติกต่ิางของ  Berlin และ Kigali modification definition คื์อ ผู้้้ป่ิวย ARDS ท่�วินิจฉััยจาก Berlin definition 
จะติ้องใชั้เค์รื�องชั่วยหายใจ ชันิด์ noninvasive หรือ invasive ก็ได์้ โด์ยติ้องใชั้ PEEP อย่างน้อย 5 cmH2O 
ก่อนปิระเมิน PaO2/FiO2  สุ่วนผู้้้ปิ่วย ARDS ท่�วินิจฉััยจาก Kigali modification เปิ็นผู้้้ปิ่วยท่�ไม่ได์้ใชั้เค์รื�อง
ชั่วยหายใจ 
FiO

2
= fraction of inspired oxygen; PaO

2
= partial pressure of arterial oxygen; PEEP = positive end-

expiratory pressure; SpO
2
 = peripheral capillary oxygen saturation
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การร้กษ์าภาวะ	ARDS		แบ�งตัามระด้บความรุนแรง	ด้งรูปท่ี่�	2

รูปท่ี่�	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 อย่างน้อย 12-16 ชัม. ในผู้้้ป่ิวยท่�ม่ PaO2/FiO2  ≤ 150 mmHg
ท่�ใช้ั FiO2 > 60% ใน 48 ชัม.แรก

Favor high PEEP > low PEEP

Neuromuscular blockades (NMB) ในผู้้้ป่ิวย PaO2/FiO2 ≤150 mmHg ใน 
48 ชัม. แรก

หากไม่ใช้ั NMB ให้ใช้ั sedation แต่ิค์วรใช้ั high PEEP strategy

พิจารณา extracorporeal 
membrane oxygenation ในผู้้้ป่ิวยท่�

ม่ refractory hypoxemia หรือ 
uncompensated hypercapnia

Optional noninvasive ventilation 
หรือ high flow oxygen therapy

Diaphragm protective strategy ป้ิองกัน myotrauma 
โด์ยหล่กเล่�ยงการเกิด์ high inspiratory effort และการช่ัวยหายใจท่�มากเกินไปิ (over-assistance)

Conservative fluid balance target

 แนวทางการรักษาภาวะ ARDS ยังม่ปิระเด็์นท่�เป็ินข้อถึกเถ่ึยง โด์ยเฉัพาะวิธ่์การตัิ�งค่์า positive 

end expiratory pressure (PEEP) ท่�เหมาะสุม  เพื�อช่ัวยป้ิองกันปิอด์แฟบใน dependent part ของปิอด์ 

(ร้ปิท่� 1: zone 1 และ 2) ในช่ัวงหายใจออกสุุด์ ซึึ่�งจะช่ัวยลด์  shearing force ในการเปิิด์ขยายถุึงลมได้์  

ลด์ intrapulmonary shunt จากภาวะ atelectasis และลด์ภาวะ inhomogeneity ของ lung unit แต่ิละ

สุ่วน สุ่งผู้ลให้ลด์การอักเสุบต่ิอเนื�อง และแก้ภาวะพร่องออกซิึ่เจนได้์ แต่ิอย่างไรก็ติาม ปัิจจุบัน ยังไม่ม่

หลักฐานทางค์ลินิกว่า วิธ่์การตัิ�ง PEEP วิธ่์ใด์ เป็ินวิธ่์ท่�ด่์ท่�สุุด์ แต่ิผู้้้เช่ั�ยวชัาญิสุ่วนใหญ่ิม่ค์วามเห็นว่า การ

ใช้ั physiologic approach น่าจะเป็ินวิธ่์ท่�เหมาะสุมมากท่�สุุด์ แม้จะยังไม่ข้อม้ลว่า ทำาให้ผู้ลลัพธ์์ทางค์ลินิก 

ได้์แก่ อัติราการติาย  จำานวนวันท่�ไม่ต้ิองใช้ัเค์รื�องช่ัวยหายใจ (ventilator free day) แติกต่ิางกันก็ติาม
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 ในช่ัวงปีิท่�ผู่้านมา ม่แนวทางใหม่ท่�ใช้ัในการเลือกตัิ�งค่์า PEEP ท่�เหมาะสุม  โด์ยการปิระเมิน

ภาวะท่�ปิอด์จะสุามารถึเปิิด์ขยายได้์มากขึ�นจากการใช้ั high PEEP (lung recruitability) หากถุึงลมปิอด์

สุามารถึเปิิด์ขยายได้์มากจากการใช้ั high PEEP เร่ยกว่า high recruiter แต่ิถ้ึาถุึงลมปิอด์ไม่สุามารถึเปิิด์

ขยายจากการใช้ั high PEEP ได้์ เร่ยกว่า low recruiter (7-8)

โด์ยม่แนวทางการปิระเมิน lung recruitability ดั์งน่�

 ปิระเมิน recruitment to inflation ratio (R/I ratio)

 โด์ยม่ขั�นติอนดั์งน่�  

• จัด์ท่าผู้้้ป่ิวยให้อย่้ใน semi-recumbent position ศ่รษะสุ้ง 30 องศา

• วัด์ airway opening pressure (AOP) (ร้ปิท่� 3)

• ตัิ�งเค์รื�องช่ัวยหายใจ SIMV- volume control : tidal volume 6 ml/Kg ideal body weight 

PEEP 5 cmH2O respiratory rate 5 ค์รั�งต่ิอนาท่ และ inspiratory flow rate 5 LPM (square 

waveform) 

• เลือกหน้าจอ ventilator graphics ให้แสุด์ง volume–time และ pressure-time waveforms 

หรือ pressure-volume loop 

• วัด์ AOP ซึึ่�งเท่ากับ pressure ในติำาแหน่งท่�เกิด์ pressure inflection ใน mechanical breath 

ท่�ใช้ั inspiratory flow rate 5 LPM (ถ้ึาไม่ม่ inflection point แสุด์งว่า ไม่ม่ AOP)

• ปิรับเค์รื�องช่ัวยหายใจกลับมาเป็ิน setting เดิ์ม

รูปท่ี่�	3. การวัด์ airway opening pressure (AOP)
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 โด์ยปิกติิ เมื�อเค์รื�องช่ัวยหายใจจ่ายลม ลมสุ่วนหนึ�งจะเข้าอย่้ใน inspired ventilator circuit ก่อน

เข้าสุ่้ปิอด์ผู้้้ป่ิวย ในผู้้้ป่ิวยท่�ม่ AOP แสุด์งว่า ลมจะเริ�มเข้าสุ่้ปิอด์ผู้้้ป่ิวยท่� pressure at AOP นั�น แต่ิถ้ึา

ไม่ม่ AOP  แสุด์งว่า ลมจะเริ�มเข้าสุ่้ปิอด์ผู้้้ป่ิวยท่� PEEP ท่�ตัิ�งค่์าไว้  จึงม่ค์วามจำาเป็ินต้ิองวัด์ AOP ก่อน

จะปิระเมิน R/I ratio โด์ยค่์า AOP ไม่ถ้ึกรบกวนจาก auto PEEP

• วัด์ recruitment to inflation ratio (ร้ปิท่� 4)

• ตัิ�งเค์รื�องช่ัวยหายใจ volume control mode: tidal volume 6 ml/Kg ideal body weight PEEP 

15 cmH2O และ inspiratory flow rate 60 LPM (square waveform) 

• หาก AOP มากกว่า 10 cmH2O ให้ตัิ�ง PEEP = AOP + 5 cmH2O แทนโด์ยให้ plateau 

pressure < 30 cmH2O 

• หลังปิรับตัิ�งเค์รื�องช่ัวยหายใจเป็ินเวลา 15 นาท่ วัด์ plateau pressure ท่� PEEP 15 cmH2O 

โด์ยให้ inspiratory pause time 0.3 วินาท่

• ให้ลด์ respiratory rate เป็ิน 10 ค์รั�งต่ิอนาท่ เพื�อลด์โอกาสุการเกิด์ auto PEEP 

• บันทึก expired tidal volume ท่� PEEP 15 cmH2O

• เลือกหน้าจอ ventilator graphics ให้แสุด์ง volume –time และ pressure-time waveforms

• ลด์ PEEP เหลือ 5 cmH2O (หากใช้ั PEEP > 15 cmH2O ให้ลด์ PEEP ลงมา 10 cmH2O 

: PEEP low = previous PEEP -10 cmH2O)  และให้บันทึก expired tidal volume ท่�เกิด์

จากการลด์ PEEP ลงมา 10 cmH2O ทันท่ (15 → 5 cmH2O)  

• วัด์ plateau pressure ท่� PEEP 5 cmH2O โด์ยให้ inspiratory pause time 0.3 วินาท่ 

• ปิรับเค์รื�องช่ัวยหายใจกลับมาเป็ิน setting เดิ์ม

• นำา parameters ท่�วัด์ได้์มาค์ำานวณโด์ยใช้ั สุมการ

VTi = inspired tidal volume 

V
Te H  L 

= expired tidal volume ท่�เกิด์จากการลด์ PEEP ลงมา 10 cmH2O

V
TeH 

= expired tidal volume ท่� PEEP 15 cmH2O หรือ AOP+5 cmH2O

Pplat
L 
= plateau pressure ท่� PEEP 5 cmH2O 

PEEP
H 
= PEEP 15 cmH2O หรือ AOP+5 cmH2O 

PEEP
L 
= PEEP  5 cmH2O หรือ AOP   
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รูปท่ี่�	4. การวัด์ recruitment to inflation ratio

 หากค์ำานวณได้์ recruitment to inflation ratio  ≥ 0.5 เป็ิน high recruiter แสุด์งว่าผู้้้ป่ิวยค์วรได้์

รับ higher PEEP strategy แต่ิถ้ึา recruitment to inflation ratio < 0.5 เป็ิน low recruiter แสุด์งว่าผู้้้ป่ิวย

ค์วรได้์รับ low PEEP (PEEP ≤ 12 cmH2O) 

 ในสุถึานการณ์การระบาด์ของเชืั�อไวรัสุโค์โรนาสุายพันธ์ุ์ใหม่ 2019 หรือ COVID-19  ม่การใช้ั 

recruitment to inflation ratio เพื�อช่ัวยในการตัิ�งค่์า PEEP ท่�เหมาะสุมอย่างแพร่หลายเพิ�มมากขึ�น โด์ยม่

แนวทางปิรับตัิ�งเค์รื�องช่ัวงหายใจ(9-10) ดั์งน่� (ร้ปิท่� 5)

รูปท่ี่�	5. แนวทางการปิรับตัิ�งเค์รื�องช่ัวงหายใจในผู้้้ป่ิวย ARDS จากการติิด์เชืั�อไวรัสุ COVID-19 ตัิวอย่าง

วิธ่์การค์ำานวณ recruitment to inflation ratio
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ผู้้้ป่ิวย ARDS  ได้์รับการช่ัวยหายใจด้์วย lung protective strategy ได้์รับการปิระเมิน lung 

recruitability เพื�อปิรับตัิ�ง PEEP โด์ยม่ parameters ดั์งน่�

ปิระเมินค่์า airway opening pressure(AOP) = 9 cmH2O

inspired tidal volume = 450 ml

ท่� PEEP 15 cmH2O   Plateau pressure = 25 cmH2O   expired tidal volume = 450 ml

ท่� PEEP   5 cmH2O   Plateau pressure = 18 cmH2O   

expired tidal volume ท่�เกิด์จากการลด์ PEEP ลงมา 10 cmH2O = 900 ml

R/I ratio = [ (900-450) x (18-9) ]  - 1

                      [ 450 x (15-9) ]

                         =  0.5

                              ผู้้้ป่ิวยรายน่� ม่ AOP จึงแทนค่์า PEEP
L 
ด้์วย AOP แทน 

    R/I ratio = 0.5 เป็ิน high recruiter จึงค์วรใช้ั high PEEP (>12 cmH2O) ในผู้้้ป่ิวยรายน่�

บัทสรุปั
 ในบทน่� ได้์แสุด์งวิธ่์การใหม่ท่�ช่ัวยให้ปิรับตัิ�งระดั์บ PEEP ในผู้้้ป่ิวย ARDS ได้์เหมาะสุม โด์ยใช้ั 

recruitment to inflation ratio เพื�อปิระเมิน lung recruitability แต่ิอย่างไรก็ติาม ยังไม่ม่การศึกษาว่า 

การปิรับตัิ�ง PEEP ด้์วยวิธ่์น่� ทำาให้ผู้ลลัพธ์์ทางค์ลินิก ได้์แก่ อัติราการติาย จำานวนวันท่�ไม่ต้ิองใช้ัเค์รื�อง

ช่ัวยหายใจ ด่์ขึ�นหรือไม่
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