แนวทางปฏิบตั ิเพื่อการวินิจฉัย
และการดูแลรักษาภาวะความดันหลอดเลือดปอดสูงในประเทศไทย พ.ศ.2556
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คํานํา
ภาวะความดันหลอดเลือดปอดสูง เป็ นภาวะทีพ่ บไม่บอ่ ยนักแต่มผี ลทําให้เกิดภาวะแทรกซ้อน
ต่อร่างกายทัง้ ในระบบของปอดและหัวใจตลอดจนส่งผลถึงร่างกายในระบบอื่น ๆ ทําให้ผปู้ ว่ ยมีอาการ
เหนื่อยง่าย มีคุณภาพชีวติ ทีแ่ ย่ลง การดูแลรักษาผูป้ ว่ ยกลุ่มนี้ จึงต้องมีแนวทางทีถ่ ูกต้อง เหมาะสมจึงจะ
ทําให้ผปู้ ว่ ยสามารถมีชวี ติ อยูไ่ ด้ และมีคุณภาพชีวติ ทีด่ ขี น้ึ
สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์รว่ มกับแพทย์ผทู้ รงคุณวุฒ ิ และ
ผูเ้ ชีย่ วชาญจากสมาคมวิชาชีพอื่น ๆ ได้จดั ทําแนวทางเวชปฏิบตั ใิ นการวินิจฉัยและดูแลรักษาผูป้ ว่ ยกลุ่ม
นี้ ซึง่ เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ของสมาคมฯ กล่าวคือส่งเสริมและแลกเปลีย่ นความรูด้ า้ นโรคหัวใจและ
หลอดเลือดให้กา้ วหน้าและทันเหตุการณ์อยูเ่ สมอ เผยแพร่ความรูด้ า้ นโรคหัวใจและหลอดเลือดให้
ประชาชน โดยร่วมมือและประสานกับสถาบันวิชาการอื่นๆ เพือ่ ดําเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
ของสมาคมฯ
สมาคมฯ ขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านทีร่ ว่ มกันจัดทําแนวทางเวชปฏิบตั ฯิ เพือ่ ให้เป็ นแนว
ทางการรักษาเพือ่ ให้แพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์มคี วามรูค้ วามเข้าใจตลอดจนสามารถวาง
แผนการตรวจวินิจฉัย และรักษาผูป้ ว่ ยภาวะความดันหลอดเลือดปอดสูงได้อย่างรวดเร็ว เหมาะสม และ
ถูกต้อง ตามความสามารถของโรงพยาบาลแต่ละแห่งทีม่ อี ยู่ และทางสมาคมเชื่อมันว่
่ าแนวทางเวช
ปฏิบตั ดิ งั กล่าวจะเป็ นเครือ่ งมืออันทรงพลังอันหนึ่งในการพัฒนาคุณภาพการบริการตรวจ วินิจฉัยและ
รักษาผูป้ ว่ ยโรคความดันหลอดเลือดปอดสูง เพือ่ ผลประโยชน์สงู สุดคือสุขภาพและคุณภาพชีวติ ทีด่ ขี อง
ผูป้ ว่ ย

นายแพทย์เกรียงไกร เฮงรัศมี
นายกสมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชาชูปถัมภ์
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คํานํา
ภาวะความดันหลอดเลือดปอดสูง (Pulmonary Hypertension: PH) คือภาวะทีค่ า่ ความดันเฉลีย่
หลอดเลือดแดงปอด (mean pulmonary arterial pressure: mPAP) เท่ากับหรือสูงกว่า 25 mmHg ขณะพัก
โดยวินิจฉัยได้จากการตรวจสวนหัวใจห้องขวา (Right Heart Catheterization, RHC) ส่งผลให้ผปู้ ว่ ยมีอาการ
เหนื่อยง่าย หากไม่ได้รบั การรักษาจะทวีความรุนแรงจนทําให้เกิดภาวะหัวใจล้มเหลวและเป็ นสาเหตุของการ
เสียชีวติ ได้ ในช่วง 20 ปี ทผ่ี า่ นมาองค์ความรูใ้ หม่เกีย่ วกับภาวะความดันหลอดเลือดปอดสูงนี้มเี พิม่ ขึน้ ทุกปี
เพือ่ ทบทวนข้อมูลเกีย่ วกับภาวะความดันหลอดเลือดปอดสูงและปรับปรุงแนวทางการดูแลรักษาผูป้ ว่ ยเหล่านี้
สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้เล็งเห็นถึงความสําคัญในการจัดทําแนว
ทางการปฏิบตั มิ าตรฐานเพือ่ การวินิจฉัยและการดูแลรักษาผูป้ ว่ ยภาวะความดันหลอดเลือดปอดสูงในประเทศ
ไทย โดยได้เชิญตัวแทน สมาคมวิชาชีพอื่นได้แก่ สมาคมเวชบําบัดวิกฤต สมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย
ั ญีแพทย์
สมาคมรูมาติซมแห่
ั ่ งประเทศไทย สมาคมศัลยแพทย์ทรวงอกแห่งประเทศไทย ราชวิทยาลัยวิสญ
และ ชมรมกุมารแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทย เข้าร่วมเป็ นคณะกรรมการการจัดทําแนวทางการปฏิบตั ิ
มาตรฐานเพือ่ การวินิจฉัย และการดูแลรักษาผูป้ ว่ ยภาวะความดันหลอดเลือดปอดสูง เมือ่ วันที่ 8 ธันวาคม
พ.ศ. 2552 โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่
1. พัฒนาแนวทางการปฏิบตั มิ าตรฐานในการวินิจฉัยและการดูแลรักษาผูป้ ว่ ยภาวะความดันหลอด
เลือดปอดสูงเพือ่ เป็ นแนวทางในการลด morbidity และ mortality ของผูป้ ว่ ยโรคนี้ ภายใต้บริบท
ความคุม้ ค่าของประเทศ
2. ให้แพทย์ผชู้ าํ นาญเฉพาะโรคทีไ่ ด้รบั การฝึ กอบรมในสาขาวิชาทีเ่ กีย่ วข้องจากสถานฝึ กอบรมหรือ
ได้รบั วุฒบิ ตั รหรือหนังสืออนุ มตั จิ ากแพทยสภาในสาขา โรคหัวใจ โรคระบบหายใจ และ โรคข้อและ
รูมาติซมั ่ สามารถวินิจฉัยและดูแลรักษาผูป้ ว่ ยภาวะความดันหลอดเลือดสูงไปในแนวทางเดียวกัน
คณะกรรมการจัดทําแนวทางการปฏิบตั มิ าตรฐานเพือ่ การวินิจฉัย และการดูแลรักษาผูป้ ว่ ยภาวะ
ความดันหลอดเลือดปอดสูง ได้จดั ทําแนวทางการปฏิบตั มิ าตรฐานเพือ่ การวินิจฉัยและการดูแลรักษาผูป้ ว่ ย
ภาวะความดันหลอดเลือดปอดสูงในประเทศไทยแล้วเสร็จในปี พ.ศ.2555 และได้รบั การอนุ มตั ใิ ห้ดาํ เนินการ
จัดพิมพ์เป็ นรูปเล่มเพือ่ เผยแพร่ได้ ในวันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ.2555 และมีการทบทวนครัง้ สุดท้ายโดย
กรรมการสมาคมแพทย์โรคหัวใจฯ ในวันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ.2556 คณะกรรมการขอขอบคุณท่านกรรมการ
ทุกท่านตลอดจนผูท้ รงคุณวุฒทิ ไ่ี ด้เสียสละเวลาในการตรวจทานต้นฉบับ และขอขอบคุณสมาคมแพทย์
โรคหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ทีเ่ ป็นผูใ้ ห้การสนับสนุนการจัดทําแนวทางปฏิบตั เิ พือ่ การ
วินิจฉัย และการดูแลรักษาภาวะความดันหลอดเลือดปอดสูงในประเทศไทย เป็ นอย่างดี และหวังว่าจะเป็ น
ประโยชน์ต่อแพทย์และบุคคลกรทางการแพทย์ให้เข้าใจและสามารถดูแลผูป้ ว่ ยได้ดขี น้ึ
คณะกรรมการการจัดทําแนวทางการปฏิบตั มิ าตรฐานเพือ่ การวินิจฉัย
และการดูแลรักษาผูป้ ว่ ยภาวะความดันหลอดเลือดปอดสูง
สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
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การเปลี่ยนแปลงที่สาํ คัญระหว่างที่มีการจัดพิ มพ์แนวทางการปฏิ บตั ิ มาตรฐานเพื่อการวิ นิจฉัยและ
การดูแลรักษาผูป้ ่ วยภาวะความดันหลอดเลือดปอดสูงที่ควรกล่าวถึงมีดงั นี้
1. ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง บัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ.2556 โดยมี
การจัดให้ยา sildenafil เข้าเป็ นหมวด บัญชี ง และมีขอ้ บ่งชีด้ งั นี้
1. ใช้สาํ หรับผูป้ ว่ ยภาวะ pulmonary arterial hypertension (PAH) ทีเ่ กิดจากโรคหัวใจแต่
กําเนิด (CHD) ชนิด systemic-to-pulmonary shunt หรือโรค idiopathic pulmonary arterial
hypertension (IPAH) หรือ PAH associated with connective tissue disease (CNTD)
และ
2. อยูใ่ น WHO functional classification of PAH ≥ II และ
3. ได้รบั การตรวจวินิจฉัยตามขัน้ ตอนวิธที ป่ี รากฏในแนวทางเวชปฏิบตั ิ
4. แนะนําให้หยุดยาเมือ่ ผลการประเมินทุก 3 เดือนมีอาการทรุดลงอย่างต่อเนื่องอย่างน้อย 2
รอบการประเมิน เกณฑ์อาการทรุดลงหมายถึง การตรวจพบอย่างน้อย 2 ข้อต่อไปนี้คอื
4.1 ตรวจร่างกายมีอาการแสดงของ progressive right heart failure
4.2 WHO functional classification เพิม่ ขึน้ กว่าเดิม
4.3 6MWT ลดลงกว่าเดิม 25%
4.4 Echocardiography พบลักษณะทีบ่ ง่ ชีว้ า่ อาการทรุดลงเช่น right atrium และ right
ventricle โตขึน้ กว่าเดิม, right ventricular systolic pressure (RVSP) สูงขึน้
กว่าเดิม, RV dysfunction, TAPSE < 1.5 cm, RAP > 15 mmHg, CI ≤ 2
L/min/m2, pericardial effusion
หมายเหตุ ข้อบ่งชีไ้ ม่มกี ารระบุอายุผปู้ ว่ ย

2. FDA Drug Safety Communication: FDA recommends against use of Revatio® (sildenafil)
in children with pulmonary hypertension เมื่อวันที่ 30 สิ งหาคม พ.ศ. 2555
(http://www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/ucm317123.htm)
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ทาง US FDA ได้เน้นยําถึงการใช้ recommended dose ของยา sildenafil คือ 20 mg วันละ 3
ครัง้ และจากการศึกษาพบว่าผูป้ ว่ ยเด็กทีใ่ ช้ยา Revatio® ขนาดสูงกว่า recommended dose เป็ น
เวลานานมีอตั ราการเสียชีวติ สูงกว่าผูป้ ว่ ยเด็กทีได้รบั ยา ในขนาดทีแ่ นะนํา จึงไม่อนุมตั กิ ารข้อบ่งใช้
ยา Revatio® ในผูป้ ว่ ยเด็ก (1-17 ปี)
สําหรับ European Medicine Agency (EMA) ยังคงยืนยันข้อบ่งใช้ในผูป้ ว่ ยเด็ก (1-17 ปี ) ทีเ่ ป็น
primary pulmonary hypertension และ associated pulmonary hypertension ทีม่ าจาก congenital
heart disease โดยแบ่งขนาดยาทีแ่ นะนําตามนํ้าหนักตัวดังนี้ น้อยกว่า 20 กก ใช้ 10 mg วันละ 3
ครัง้ และนํ้าหนักตัวตัง้ แต่ 20 กก ขึน้ ไปใช้ 20 mg วันละ 3 ครัง้ และไม่แนะนําการใช้ขนาดยาทีส่ งู
กว่านี้
สําหรับประเทศไทยจากข้อบ่งใช้ทไ่ี ด้รบั การอนุ มตั จิ ากคณะกรรมการอาหารและยา ไม่แนะนําให้ใช้
ผูป้ ว่ ยอายุต่าํ กว่า 18 ปี

3. ผลการศึกษาจาก “การประเมิ นต้นทุนอรรถประโยชน์ และผลกระทบทางด้านงบประมาณของ
การรักษาผูป้ ่ วยภาวะความดันหลอดเลือดแดงในปอดสูง (Pulmonary Arterial
Hypertension)” โดยโครงการประเมิ นเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ (HITAP) มีการสรุป
และเผยแพร่ใน website ในวันที่ 7 มีนาคม พ.ศ.2556 กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
(http://www.hitap.net/research/12467) โดยได้แนะนําให้มกี ารใช้ sildenafil เป็ นยาทางเลือกแรกใน
การรักษาผูป้ ว่ ยภาวะความดันหลอดเลือดแดงในปอดสูง โดยเสนอให้มกี ารต่อรองราคายา sildenafil
และไม่ควรบรรจุยาทางเลือกทีส่ อง ได้แก่ iloprost และ bosentan ในบัญชียาหลักแห่งชาติ เนื่องจาก
ยาให้ประสิทธิผลทีเ่ พิม่ ขึน้ เพียงเล็กน้อยเมือ่ เทียบกับ sildenafil แต่มตี น้ ทุนทีเ่ พิม่ ขึน้ อย่างมาก ดังนัน้
จึงไม่มคี วามคุม้ ค่าในบริบทของประเทศไทย

4. การประชุม The 5th World Symposium on Pulmonary Hypertension ที่เมือง Nice ประเทศ
ฝรังเศส
่
เมื่อวันที่ 27-28 มีนาคม พ.ศ. 2556 (www.wsph2013.com) การประชุมนี้เป็ นการ
นําเสนอแนวทางการเปลีย่ นแปลงทีจ่ ะเกิดขึน้ ซึง่ รวมทัง้ การอภิปรายข้อมูลบางส่วนทีย่ งั ไม่ได้รบั การ
ยอมรับเป็ นทีก่ ว้างขวาง ในสาระสําคัญของการเปลีย่ นแปลงจากเดิมคือ new classification ทีม่ ขี อ้ มูล
etiology ทีม่ ากขึน้ การติดตามการรักษาโดยใช้ขอ้ มูลทางคลินิกทีเ่ พิม่ ขีน้ ทีน่ ่ายกเป็ นตัวอย่างเช่น
อัตราการเต้นของหัวใจทีก่ ลับเป็ นปกติ (Heart rate recovery : HRR) โดยเปรียบเทียบอัตราการเต้น
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ของหัวใจระหว่างหลัง 6 MWT ทันที กับ เมือ่ วัดทีร่ ะยะเวลา 1 นาทีหลังจากการเดิน พบว่าถ้าผูป้ ว่ ย
มีอตั ราการเต้นของหัวใจแตกต่างกันน้อยกว่า 16 ครัง้ จะมี clinical worsening ทีล่ ดลง ( โดย
clinical worsening หมายถึง death, lung transplantation, hospitalization for worsening
pulmonary hypertension (PH), or escalation of PH therapy) ซึง่ สามารถใช้การวัดนี้แทนการวัด
ระยะเดิน 6MWT เพียงอย่างเดียว นอกจากนี้มกี ารพูดถึงการใช้ยา combination therapy มากขึน้
มียาสองกลุ่มทีผ่ า่ นการทํา clinical trial ใน multicentre ได้แก่ยาในกลุ่ม Soluable Guanylate
cyclase (SGc) คือ riociguat และยากลุม่ endothelin receptor antagonist ตัวใหม่คอื macitentan
ซึง่ มีโอกาสสูงทีจ่ ะถูกนํามาใช้ในอนาคต ซึง่ เมือ่ guideline ฉบับสมบูรณ์มกี ารจัดพิมพ์ในต่างประเทศ
ก็จะทําให้ในประเทศไทยสามารถมีการทบทวนแนวทางการปฏิบตั มิ าตรฐานเพือ่ การวินิจฉัย และการ
ดูแลรักษาผูป้ ว่ ยภาวะความดันหลอดเลือดปอดสูงอีกครัง้ หนึ่งในอนาคต

ศาสตราจารย์นายแพทย์ กฤตย์วกิ รม ดุรงค์พศิ ษิ ฏ์กุล
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สรุปประเด็นสําคัญ: แนวทางปฏิ บตั ิ เพื่อการวิ นิจฉัยและการดูแลรักษาภาวะความดันหลอด
เลือดปอดสูงในประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๖
Executive Summary: Thai guideline for diagnosis and treatment of pulmonary hypertension
2013
คําจํากัดความ
ภาวะความดันหลอดเลือดปอดสูง (pulmonary hypertension, PH) คือภาวะทีห่ ลอดเลือดในปอดมี
ความต้านทานเพิม่ ขึน้ ทําให้ความดันเฉลีย่ หลอดเลือดแดงปอด (mean pulmonary arterial pressure;
mPAP) เท่ากับหรือสูงกว่า 25 มม.ปรอทขณะพัก โดยวินิจฉัยได้จากการตรวจสวนหัวใจห้องขวา (right heart
catheterization; RHC)
ภาวะความดันหลอดเลือดแดงปอดสูง (pulmonary arterial hypertension, PAH) คือภาวะทีม่ ี
ความดันเฉลีย่ หลอดเลือดแดงปอด (mPAP) เท่ากับหรือสูงกว่า 25 มม.ปรอท ขณะพัก โดยมีคา่ pulmonary
capillary wedge pressure (PCWP) ไม่เกิน 15 มม.ปรอท มีคา่ pulmonary vascular resistance (PVR)
มากกว่า 3 Wood units วินิจฉัยได้จากการตรวจสวนหัวใจห้องขวา (right heart catheterization; RHC)
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ตารางที่ 1 การจัดแบ่งกลุ่ม PH ตามพยาธิ สรีรวิ ทยา ลักษณะทางคลิ นิกและแนวทางการรักษา
1.

1’
2.

3.

4.
5.

Pulmonary arterial hypertension (PAH)
1.1 Idiopathic PAH
1.2 Heritable
1.2.1 Bone morphogenetic protein receptor type 2 (BMPR2)
1.2.2 Activin receptor – like kinase 1 (ALK1), endoglin with or without hereditary hemorrhagic telangiectasia
1.2.3 Unknown
1.3 Drug and toxin induced
1.4 Associated
1.4.1 Connective tissue diseases
1.4.2 HIV infection
1.4.3 Portal hypertension
1.4.4 Congenital heart diseases
1.4.5 Schistosomiasis
1.4.6 Chronic hemolytic anemia
1.5 Persistent pulmonary hypertension of the newborn
Pulmonary veno-occlusive disease and/or pulmonary capillary hemangiomatosis
Pulmonary hypertension (PH) เกิ ดร่วมกับโรคของ left ventricle
2.1 Systolic dysfunction
2.2 Diastolic dysfunction
2.3 Valvular disease
Pulmonary hypertension (PH) เกิ ดร่วมกับโรคของปอด หรือภาวะ hypoxia
3.1 Chronic obstructive pulmonary disease
3.2 Interstitial lung disease
3.3 Other pulmonary diseases with mixed restrictive and obstructive pattern
3.4 Sleep – disordered breathing
3.5 Alveolar hypoventilation disorders
3.6 Chronic exposure to high altitude
3.7 Developmental abnormalities
Chronic thromboembolic pulmonary hypertension (CTEPH)
Pulmonary hypertension (PH) จากสาเหตุอื่น
5.1 Hematologic disorders: myeloproliferative disorders, splenectomy
5.2 Systemic disorders: sarcoidosis, pulmonary Langerhans cell histiocytosis, lymphangioleiomyomatosis,
vasculitis
5.3 Metabolic disorders: glycogen storage disease, Gaucher disease, thyroid disorders
5.4 Others: tumoral obstruction, fibrosing mediastinitis, chronic renal failure on dialysis
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แนวทางการวิ นิจฉัยภาวะ PH
แผนภูมิที่ 1 ขัน้ ตอนการตรวจวินิจฉัย PH
ขั้นตอนที่ 1 (PH diagnosis)

ขั้นตอนที่ 2 (PH classification)







History taking & PE








Blood test: anti‐HIV, Cr, LFT, CBC, ANA (1)
O2 saturation/ABG
CTA หรื อ V/Q scan

CXR
ECG
ECHO (4)
RHC (5)

PFT, DLCO ± bronchodilators (2)
Polysomnography (3)
RHC (5)

การตรวจคลื่นเสียงสะท้อนหัวใจ ( echocardiography) ตรวจเพือ่ คัดกรองและวินิจฉัยผูป้ ว่ ย PH
การตรวจ echocardiography เพือ่ วินิจฉัยแยกโรคเช่น left sided heart disease, congenital heart disease, AV fistula,
thrombus ใน atrium หรือ pulmonary artery เป็ นต้น ก่อนจึงจะพิจารณาใช้คา่ RVSP ในการวินิจฉัย

RVSP

RVSP 36-50 mmHg

RVSP < 36 mmHg
No PAH

ใช่

Diagnosis PAH

-

mPAP > 25 mmHg
PVR ≥3 Wood unit•m2
E/e’ < 8
LA Vol index ≤ 28
ml/m2
ไม่สามารถทําได้
หรือผลไม่ชดั เจน

Complete right heart
catheterization
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RVSP > 50 mmHg
- E/e’ < 8
- LA Vol index ≤ 28 ml/m2

Diagnosis PAH
ผลไม่ชดั เจน หรือยังมี
ความสงสัยอยูใ่ นการ
วินิจฉัย

ข้อบ่งชี้การตรวจสวนหัวใจ Cardiac Catheterization
 ยืนยันภาวะความดันหลอดเลือดแดงปอดสูงทีไ่ ม่สามารถวินิฉยั ได้จาก echocardiography ตามเกณฑ์ท่ี
กําหนด
 เพือ่ ประเมินความรุนแรงของโรค และก่อนจะเริม่ การรักษาด้วยยาทีจ่ าํ เพาะ
 ตรวจ acute vasoreactivity test
 ได้ขอ้ มูลเบือ้ งต้น เพือ่ ใช้ในการเปรียบเทียบติดตามหลังรักษาหรือปรับการรักษา
ข้อบ่งชี้การตรวจ acute vasoreactivity test
 ผูป้ ว่ ย IPAH, heritable PAH associated with anorexigen หรือ PAH อื่นๆ เมือ่ พิจารณาให้ยา PAHspecific drug ยกเว้นกรณีทม่ี ขี อ้ ห้ามในการทํา เช่น ความดันโลหิตตํ่า มีอาการเหนื่อยหอบมาก หรือ
ผูป้ ว่ ยอาจไม่ได้ประโยชน์หรือมีขอ้ ห้ามการใช้ยา CCBs หรืออยูใ่ นสถานพยาบาลทีไ่ ม่สามารถทํา
หัตถการดังกล่าวได้
 ผูป้ ว่ ยโรคหัวใจพิการแต่กาํ เนิดทีม่ คี วามดันหลอดเลือดปอดสูงอย่างรุนแรงเพือ่ ประเมินโอกาสและความ
เสีย่ งในการผ่าตัด
 ผูป้ ว่ ยทีม่ แี ผนจะได้รบั heart transplantation เพือ่ พิจารณาว่าต้องทํา lung transplantation ร่วมด้วย
หรือไม่
การแปลผลการตรวจ acute vasoreactivity test ในผูป้ ่ วย IPAH
จัดว่าตอบสนอง คือ เป็ น responder เมือ่ บริหารยาขยายหลอดเลือดชนิดออกฤทธิ ์เร็วและสัน้ แล้ว พบว่า
ค่า mPAP ลดลง ≥ 10 mmHg และค่า mPAP ≤ 40 mmHg รวมทัง้ ไม่มกี ารเปลีย่ นแปลงของ cardiac output

- 10 -

การพยากรณ์โรค

ปัจจัย
อาการและอาการแสดงของ
right ventricular failure
การดําเนินโรค
FC
6MWT (เมตร)*
Echo

Hemodynamic
BNP**

ความเสี่ยงตํา่ (พยากรณ์โรคดี)
Good prognosis
ไม่ม ี
ช้า
II, III
 400
Minimal RV dysfunction

mRAP  8 mmHg,
CI  2.5 L/min/m2
Minimally elevated

ความเสี่ยงสูง (พยากรณ์โรคไม่ดี)
Bad prognosis
มี
เร็ว
IV
 300
Pericardial effusion, significant
RV enlargement/dysfunction,
RA enlargement
mRAP  15 mmHg
CI < 2.5 L/min/m2
Significantly elevated

FC = functional class, 6MWT = 6-minute walk test*, Echo = echocardiography, CI = cardiac index, mRAP = mean right atrial
pressure, RV = right ventricle, BNP = brain natriuretic peptide
* 6 - minute walk test เป็ น ข้อมูลจากต่างประเทศ ควรพิจารณาใช้ตามความเหมาะสม
** BNP baseline > 150 pg/ml และ ยัง > 180 pg/ml หลังได้รบั การรักษาเป็ นเวลา 3 เดือน

การรักษา แบ่งการรักษาเป็ น
1. การรักษาทัวไป
่ (general treatment) ประกอบด้วย การให้ยาต้านการแข็งตัวของเลือด เช่น
warfarin ยาขับปสั สาวะ digoxin ออกซิเจนและการให้คาํ แนะนําเรือ่ งต่างๆ เช่น การออกกําลังกาย การ
คุมกําเนิดและตัง้ ครรภ์ การโดยสารเครือ่ งบิน การป้องกันการติดเชือ้ การให้ยาระงับความรูส้ กึ ระหว่างการ
ผ่าตัด
2. การรักษาเฉพาะเจาะจง (ดังแผนภูม)ิ สําหรับผูป้ ว่ ยเฉพาะกลุ่ม PAH
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แนวทางการรักษาและการเริ่ มให้ยา PAH specific treatment
Pulmonary arterial hypertension

No

Yes

General treatment






หลีกเลี่ยงตัง้ ครรภ์ (3,++)
Influenza and pneumococcal
vaccination (3,++)
ออกกําลังกายภายใต้การแนะนํา (2,+)
Psycho-social support (3,+)

Treatment of underlying

 Diuretic (3,++)
 Oxygen (3,++)
 Oral anticoagulant ในผูป้ ว่ ย CTEPH (3,++)
IPAH, heritable PAH, PAH due to anorexigens
(3,+), APAH (3,+/-)
 Digoxin (3,+/-)

Acute vasoreactivity ทําเฉพาะใน IPAH ที่ต้องการใช้ยา CCBs (3,++)

Vasoreactive*

Nonvasoreactive / หรือ WHO functional class II-III
ที่ไม่สามารถทํา acute vasoreactivity test

ในรายที่มี WHO functional class I-III
แนะนําให้ใช้ CCBs

ตอบสนองดี**
ใช่
ให้ยา CCBs ต่อเนื่ อง

ไม่ใช่

Sildenafil

ติ ดตามการรักษา 3-6 เดือนหลังรักษา (ตารางที่ 7)

ตอบสนองไม่ดี***

Sequential or combination therapy ยา 3 กลุ่ม
ได้แก่ ERA, Prostanoid, PDE5 inhibitor

ตอบสนองไม่ดี***

- 12 - Atrial septostomy (3,++)

 Lung transplantation (3,++)

WHO fuctional class IV

การพิ จารณาเริ่ มให้ PAH-specific drug เป็ นครัง้ แรกโดยพิ จารณาจาก WHO FC
คําแนะนํา
++,1
+,1

ผูป้ ่ วยที่มี WHO
functional class II
Sildenafil (38-42)

ผูป้ ่ วยที่มี WHO
functional class III
Sildenafil (38-42)
Bosentan (33-37)*
Iloprost inhaled (29-31)*

ผูป้ ่ วยที่มี WHO
functional class IV

Iloprost inhaled (29-31) or i.v.
or combination therapy
Bosentan* (33-37), Sildenafil (38-42)

+,2
+/-,3
* พิจารณายานี้หลังจากการใช้ยา sildenafil แล้วไม่ได้ผล

สําหรับในประเทศไทย ยาทีม่ ใี ช้ ได้แก่ calcium channel blockers และ ยากลุ่ม PAH-specific
therapy บางชนิด (ดังตาราง) ได้แก่ sildenafil ซึง่ ควรพิจารณาใช้เป็ นยาตัวแรก ถ้าไม่ได้ผลอาจพิจารณายา
Bosentan หรือ Iloprost ซึง่ ปจั จุบนั ไม่อยูใ่ นบัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ.2556
ยากลุ่ม calcium channel blockers ที่ใช้ได้ เช่น
 Nifedipine เริม่ ที่ 10 mg และเพิม่ ได้จนถึง 20 mg วันละสามครัง้
 Dltiazem เริม่ ที่ 60 mg และเพิม่ ได้จนถึง 120 mg วันละสามครัง้
 Amlodipine เริม่ ที่ 5 mg และเพิม่ ได้จนถึง 10 mg วันละสองครัง้
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ชนิ ดและขนาดยากลุ่ม PAH-specific therapy
ขนาดยา
Beraprost
(20 mcg)
Sildenafil
(20,50,100 mg)

Bosentan*
(125 mg)

เริม่ ต้น 20-40 mcg
เด็ก : 1 mcg/kg/day
เริม่ ต้น 20 mg
เด็ก : 1-2 mg/kg/day*
(US FDA warning การใช้ใน
เด็ก)

10-20 kg :
31.25 mg od 31.25 mg bid
>20-40 kg:
31.25 mg bid  62.5 mg bid
40 kg :
62.5 mg bid  125 mg bid
Iloprost inhalation เริม่ ต้นให้ 5-10 mcg
(ขนาดยาจาก vial คือ 0.5 ml-1
Ventavis
ml)
(20 mcg/2ml)
Iloprost IV
0.5-2.0 mcg/kg/min หรือ ปรับ

ตามการตอบสนองของผู
ป้ ว่ ย
Ilomedin
(20 mcg/1ml)

ครัง/วั
้ น

ขนาดยาสูงสุด

3-4

240 mcg

3

60 mg

2

250 mg

6

ผลข้างเคียง
Flushing, diarrhea, jaw
pain
Headache, hypotension,
nasal congestion

Leg edema, elevated
ALT/AST

9

ตรวจ
ติ ดตาม

ข้อห้ามใช้ในผูป้ ่ วย
มีเลือดออกผิดปกติ สตรีมคี รรภ์

LFT

ระวังการใช้ยานี้รว่ มกับ nitric oxide
donors หรือ nitrates ในรูปแบบใดๆ

การให้ sildenafil ร่วมกับยาทีย่ บั ยัง้
CYP3A4 เช่น ritonavir จะเพิม่ ความ
เข้มข้นในพลาสมาของ sildenafil ถึง
300% (4 เท่า)

LFT

ALT > 3 เท่าค่าปกติ สตรีมคี รรภ์ ผูป้ ว่ ย
ทีใ่ ช้ยาทีย่ บั ยัง้ การส่งออกของเกลือนํ้าดี
(bile salt export pump; BSEP) เช่น
cyclosporine A, glibenclamide,
fluconazole ร่วมด้วย

การใช้ยาร่วมกับ sildenafil
พบว่าลดระดับยา sildenafilในเลือด
และเพิม่ ระดับความเข้มข้นของ
bosentan

มีเลือดออกผิดปกติ
สตรีมคี รรภ์

ใช้เฉพาะเครือ่ งพ่น ultrasonic
nebulizer ทีม่ ี MMAD 3-5  เช่น
Omron, Prodose, i-neb
ติดตามวัดความดันเลือดและการเต้น
ของหัวใจเมือ่ เริม่ หยดยาและทุกครัง้ ทีม่ ี
การเพิม่ ขนาดยา

Coughing, flushing
facial rash, conjunctivitis
jaw pain

ภาวะเลือดออกผิดปกติ

mg = milligram, mcg = microgram, ng = nanogram,  = micron, MMAD = mass median aerodynamic diameter, LFT = liver function test, ALT = alanine aminotransferase,
AST = aspartate aminotransferase
* = ปรับยา bosentan หลังจากเริม่ ให้ 4 อาทิตย
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Drug interaction / หมายเหตุ

การติ ดตามการรักษา
สําหรับการติดตามการรักษานัน้ ยังคงใช้เกณฑ์ต่างๆ หลายเกณฑ์รว่ มกัน เพือ่ ประกอบการ
พิจารณาว่า อาการคงที่ ดีขน้ึ หรือเลวลง
เกณฑ์แนวทางการติ ดตามการรักษาในผูป้ ่ วย PAH

อาการ, FC, ECG
6MWT
BNP/NT-proBNP
cardiac catheterization
Echocardiography

เริม่ ต้นการรักษา

ทุก 3-6 เดือน

X
X
X
X
X

X
X
X
-

หลังเริม่ ต้นการรักษาหรือ
เปลีย่ นแปลงการรักษา 3-4 เดือน
X
X
X
X

เมือ่ อาการมากขึน้
X
X
X
X
X

เมือ่ พิจารณาผลการตรวจตามเกณฑ์ต่างๆ แล้ว ควรประเมินจัดแบ่งผูป้ ว่ ยว่าอยูใ่ นกลุ่มใดใน 3 กลุ่ม
คือ








กลุ่มที่ 1 ผูป้ ว่ ยทีม่ อี าการคงทีห่ รือดีขน้ึ และเป็ นผูป้ ว่ ยทีอ่ ยูใ่ นกลุ่มพยากรณ์โรคดี ควรให้ PAH-specific
drug ต่อเนื่องและติดตามการรักษาต่อไป
กลุ่มที่ 2 ผูป้ ว่ ยทีอ่ ยูใ่ นกลุ่มพยากรณ์โรคไม่ดี และอาการไม่ดขี น้ึ หลังการรักษาควรได้รบั การประเมิน
ซํ้าและพิจารณาว่าจะให้ยาตัวเดียว (monotherapy) แต่เปลีย่ นเป็ นยาในกลุ่มทีม่ หี ลักฐานสนับสนุน
ดีกว่าหรือพิจารณาเพิม่ ยาชนิดทีส่ องใช้เป็ น combination therapy
กลุ่มที่ 3 ผูป้ ว่ ยทีม่ อี าการทรุดลง เช่น functional class เพิม่ ขึน้ หรือยังคงอยูใ่ น functional class IV
หลังการรักษา ควรพิจารณาใช้ combination therapy หรือ surgical intervention
แนะนําให้ หยุดยาเมื่อผลการประเมินทุก 3 เดือนมีอาการทรุดลงอย่างต่อเนื่องอย่างน้ อย 2 รอบการ
ประเมิน เกณฑ์อาการทรุดลงหมายถึง การตรวจพบอย่างน้ อย 2 ข้ อต่อไปนี ้คือ
1. ตรวจร่างกายมีอาการแสดงของ progressive right heart failure
2. WHO functional classification เพิ่มขึ ้นกว่าเดิม
3. 6MWT ลดลงกว่าเดิม 25%
4. Echocardiography พบลักษณะที่บง่ ชี ้ว่าอาการทรุดลงเช่น right atrium และ right
ventricle โตขึ ้น กว่าเดิม, right ventricular systolic pressure (RVSP) สูงขึ ้นกว่าเดิม, RV
dysfunction, TAPSE < 1.5 cm, RAP > 15 mmHg, CI ≤ 2 L/min/m2, pericardial
effusion
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คําย่อ
ABG
ANA
ANP
AOP
APAH
BNP
CBC
CCBs
CI
CHD
CO
Cr
CTA
CTEPH
CXR
DLCO
E/e’

ECHO
ECG
ERA
FC
HRCT
IH
IPAH
LA Vol index
LAP
LFT
MCTD

arterial blood gas analysis
anti-nuclear antibody
atrial natriuretic peptide
aortic pressure
associated pulmonary artery hypertension
brain natriuretic peptide
complete blood count
calcium channel blockers
cardiac index
congenital heart disease
cardiac output
Creatinine
computed tomography angiography of chest
chronic thromboembolic pulmonary hypertension
chest x-ray
diffusing capacity of the lung for carbon monoxide
ค่าสัดส่วนของ การวัด mitral E wave velocity
โดย Doppler echocardiography หารโดยค่า e’
จากการวัด velocity ของ mid interventricolar septum
โดย tissue Doppler
transthoracic doppler echocardiography
electrocardiography
endothelin receptor antagonist
functional class (WHO)
high resolution computerized tomography
Inhalation
idiopathic pulmonary arterial hypertension
left atrial volume index
left atrial pressure
liver function test
mixed connective tissue disease
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mPAP
mRAP
NT-proBNP
PAH
PASP
PCWP
PDE5 inhibitor
PE
PFT
PH
PVR, Rp
PVR:SVR (Rp:Rs)
Qp:Qs
RHC
RV
RVSP
SBP
SSc
. . ..
V/Q scan

mean pulmonary arterial pressure
mean right atrial pressure
N-terminal pro-brain natriuretic peptide
pulmonary arterial hypertension
pulmonary arterial systolic pressure
pulmonary capillary wedge pressure
phosphodiesterase inhibitor type 5
physical examination
pulmonary function test
pulmonary hypertension
pulmonary vascular resistance ใช้แทน pulmonary arteriolar
resistance ซึง่ มีหน่วยเป็ น Wood units หรือ dynes/sec/cm-5
ratio of pulmonary vascular resistance
ต่อ systemic vascular resistance
ratio of pulmonary blood ต่อ systemic blood flow
(ค่าปกติประมาณ 1:1)
right heart catheterization
right ventricle
right ventricular systolic pressure
systolic blood pressure
Systemic sclerosis
ventilation perfusion scan
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หลักการและเหตุผล
ภาวะความดันหลอดเลือดปอดสูง (pulmonary hypertension; PH) คือภาวะทีค่ า่ ความดันเฉลีย่
หลอดเลือดแดงปอด (mean pulmonary arterial pressure: mPAP) เท่ากับหรือสูงกว่า 25
mmHg ขณะพัก โดยวินิจฉัยได้จากการตรวจสวนหัวใจห้องขวา (right heart catheterization;
RHC) ส่งผลให้ผปู้ ว่ ยมีอาการเหนื่อยง่าย หากไม่ได้รบั การรักษาจะทวีความรุนแรงจนทําให้เกิด
ภาวะหัวใจล้มเหลวและเป็ นสาเหตุของการเสียชีวติ ได้ ในช่วง 20 ปี ทผ่ี า่ นมาองค์ความรูใ้ หม่
เกีย่ วกับภาวะความดันหลอดเลือดปอดสูงนี้มเี พิม่ ขึน้ ทุกปี ล่าสุดมีการประชุม The 4th World
Symposium on Pulmonary Hypertension ทีเ่ มือง Dana Point, รัฐ California ประเทศ
สหรัฐอเมริกา เมือ่ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2551(1-5) เพือ่ ทบทวนข้อมูลเกีย่ วกับภาวะความดัน
หลอดเลือดปอดสูง และปรับปรุงแนวทาง การดูแลรักษาผูป้ ว่ ยเหล่านี้ สมาคมแพทย์โรคหัวใจใน
พระบรมราชูปถัมภ์ได้เล็งเห็นถึงความสําคัญในการจัดทําคูม่ อื แนวทางการปฏิบตั มิ าตรฐานเพือ่
การวินิจฉัยและการดูแลรักษาผูป้ ว่ ยภาวะความดันหลอดเลือดปอดสูงในประเทศไทยโดยได้เชิญ
ตัวแทน สมาคมวิชาชีพอืน่ ได้แก่ สมาคมเวชบําบัดวิกฤต สมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย
สมาคมรูมาติซมแห่
ั ่ งประเทศไทย สมาคมศัลยแพทย์ทรวงอกแห่งประเทศไทย ราชวิทยาลัย
วิสญ
ั ญีแพทย์ และชมรมกุมารแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทย เข้าร่วมเป็ นคณะกรรมการการ
จัดทําแนวทางการปฏิบตั มิ าตรฐานเพือ่ การวินิจฉัย และการดูแลรักษาผูป้ ว่ ยภาวะความดันหลอด
เลือดปอดสูง โดยมีวตั ถุประสงค์ เพือ่
1. พัฒนาแนวทางการปฏิบตั มิ าตรฐานในการวินิจฉัยและการดูแลรักษาผูป้ ว่ ยภาวะความ
ดันหลอดเลือดปอดสูงเพือ่ เป็ นแนวทางในการลด morbidity และ mortality ของผูป้ ว่ ย
โรคนี้ ภายใต้บริบทความคุม้ ค่าของประเทศ
2. ให้แพทย์ผชู้ าํ นาญเฉพาะโรคทีไ่ ด้รบั การฝึกอบรมในสาขาวิชาทีเ่ กีย่ วข้องจากสถาน
ฝึกอบรมหรือได้รบั วุฒบิ ตั รหรือหนังสืออนุมตั จิ ากแพทยสภาในสาขา โรคหัวใจ โรคระบบ
หายใจ และ โรคข้อและรูมาติซมั ่ สามารถวินิจฉัยและดูแลรักษาผูป้ ว่ ยภาวะความดัน
หลอดเลือดสูงไปในแนวทางเดียวกัน
สมาคมแพทย์โรคหัวใจฯได้เชิญตัวแทนจากองค์กรเข้าร่วมพิจารณาร่างเพิม่ เติม ในวันที่ 21
มีนาคม พ.ศ.2555 ดังนี้ คณะทํางานผูเ้ ชีย่ วชาญแห่งชาติดา้ นการคัดเลือกยาสาขาโรคหัวใจและ
หลอดเลือด สํานักการแพทย์กรุงเทพมหานคร สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กรม
ควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลราชวิถี สถาบันโรคทรวงอก และ แพทยสภา
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ข้อแนะนําต่าง ๆ ในแนวทางฉบับนี้ ไม่ใช่ข้อบังคับของการปฏิ บตั ิ ผูใ้ ช้สามารถปฏิ บตั ิ
แตกต่างไปจากข้อแนะนํานี้ ได้ในกรณี ที่สถานการณ์แตกต่างออกไปหรือมีข้อจํากัดของ
สถานบริ การและทรัพยากรหรือมีเหตุผลที่สมควรอื่นๆโดยใช้วิจารณญาณซึ่งเป็ นที่
ยอมรับและอยู่บนพืน้ ฐานหลักวิ ชาการและจรรยาบรรณ
2. คุณภาพของหลักฐาน (Quality of Evidence) และระดับของคําแนะนํา (Strength of
Recommendation)
คูม่ อื ฉบับนี้
จึงใช้คาํ แนะนําโดยอ้างอิงจากคําแนะนําของราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่ง
ประเทศไทยโดยกําหนดรูปแบบเป็ น (Quality of Evidence, Strength of Recommendation) เช่น
(1,++) ตามหลังคําแนะนําแต่ละอย่างโดยมีคาํ จํากัดความดังนี้
2.1 คุณภาพของหลักฐาน (Quality of Evidence) *
ระดับ 1

หมายถึง

ระดับ 2

หมายถึง

ระดับ 3

หมายถึง

ระดับ 4

หมายถึง

หลักฐานทีไ่ ด้จาก systematic review ของ randomized
controlled clinical trials หรือ well designed randomized
controlled clinical trials
หลักฐานทีไ่ ด้จาก systematic review ของ controlled
clinical trials หรือ well designed controlled clinical
trials หรือหลักฐานทีไ่ ด้จากการวิจยั ทางคลินิกทีใ่ ช้รปู แบบ
วิจยั อื่นและผลการวิจยั พบประโยชน์หรือโทษจากการปฏิบตั ิ
รักษาทีเ่ ด่นชัดมาก (cohort study, case-control study)
หลักฐานทีไ่ ด้จาก descriptive study หรือ controlled
clinical trials ทีด่ าํ เนินการยังไม่เหมาะสม
หลักฐานทีไ่ ด้จากความเห็นหรือฉันทามติ (consensus)
ของคณะผูเ้ ชีย่ วชาญ และหลักฐานอื่น

* หมายเหตุ หลักฐานทีไ่ ด้อา้ งอิงจากวารสารทีต่ พี มิ พ์ทางการแพทย์
โดยมีขอ้ มูลจากผูป้ ว่ ย
ต่างประเทศเป็ นหลัก สําหรับผูป้ ว่ ยในประเทศมีขอ้ มูลในจํานวนทีน่ ้อยกว่า
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2.2 ระดับของคําแนะนํา (Strength of Recommendation)
ระดับ ++
ระดับ +
ระดับ +/-

ระดับ ระดับ - -

หมายถึง ความมันใจของคํ
่
าแนะนําอยูใ่ นระดับสูง และการกระทํา
ดังกล่าวมีประโยชน์คมุ้ ค่า ควรทํา
หมายถึง ความมันใจของคํ
่
าแนะนําอยูใ่ นระดับปานกลาง และ
การกระทําดังกล่าวอาจมีประโยชน์คมุ้ ค่า น่ าทํา
หมายถึง ยังไม่มนใจว่
ั ่ าการกระทําดังกล่าวมีประโยชน์คมุ้ ค่า
หรือไม่ การตัดสินใจกระทําหรือไม่ขน้ึ อยูก่ บั ปจั จัยอื่นๆ
อาจทําหรือไม่กไ็ ด้
หมายถึง การกระทําดังกล่าวอาจไม่มปี ระโยชน์คมุ้ ค่า
หากไม่จาํ เป็ นไม่น่าทํา
หมายถึง การกระทําดังกล่าวอาจเกิดโทษ ไม่ควรทํา

3. คําจํากัดความ
ภาวะความดันหลอดเลือดปอดสูง (pulmonary hypertension, PH) คือภาวะทีห่ ลอดเลือดในปอด
มีความต้านทานเพิม่ ขึน้ ทําให้ความดันเฉลีย่ หลอดเลือดแดงปอด (mean pulmonary arterial
pressure; mPAP) เท่ากับหรือสูงกว่า 25 mmHg ขณะพัก โดยวินิจฉัยได้จากการตรวจสวนหัวใจ
ห้องขวา (right heart catheterization; RHC) (1,++)
ภาวะความดันหลอดเลือดแดงปอดสูง (pulmonary arterial hypertension, PAH) คือภาวะทีม่ ี
ความดันเฉลีย่ หลอดเลือดแดงปอด (mPAP) เท่ากับหรือสูงกว่า 25 mmHg ขณะพัก โดยมีคา่
pulmonary capillary wedge pressure (PCWP) ไม่เกิน 15 mmHg มีคา่ pulmonary vascular
resistance (PVR) มากกว่า 3 Wood units วินิจฉัยได้จากการตรวจสวนหัวใจห้องขวา (right
heart catheterization; RHC) (1,++)
ภาวะความดันหลอดเลือดปอดสูง (PH) พบได้ในหลายกลุ่มโรค โดยมีการจัดแบ่งกลุ่มตามพยาธิ
สรีรวิทยา ลักษณะทางคลินิก และแนวทางการรักษาดังแสดงในตารางที่ 1 ภาวะความดันหลอด
เลือดแดงปอดสูง (pulmonary arterial hypertension; PAH หรือกลุ่ม 1) เป็ นภาวะทางคลินิกทีม่ ี
pulmonary hypertension ร่วมกับ มี PVR (pulmonary vascular resistance ในคูม่ อื นี้จะ
หมายถึง pulmonary arteriolar resistance เสมอ) สูง โดยทีส่ าเหตุการเกิดไม่ได้สมั พันธ์กบั
โรคหัวใจห้องซ้าย (กลุ่ม 2) โรคปอด (กลุ่ม 3) หรือ chronic thromboembolism (กลุ่ม 4) รวมทัง้
สาเหตุอ่นื (กลุ่ม 5)
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สําหรับยาและสารพิษทีเ่ ป็ นปจั จัยเสีย่ งของการเกิดภาวะความดันหลอดเลือดแดงปอดสูง (PAH
หรือกลุ่ม 1) แบ่งตามระดับของความเสีย่ ง (6) ดังตารางที่ 2 นอกจากนี้ยงั พบว่ามีหลักฐานจาก
การศึกษาทางเวชพันธุศาสตร์และระบาดวิทยาว่าการเกิดภาวะความดันหลอดเลือดแดงปอดสูงนี้
อาจมีความสัมพันธ์กบั การเปลีย่ นแปลงทางพันธุกรรมทีร่ ะดับ gene ทําให้เกิดพยาธิสภาพที่
หลอดเลือดและเกิด PH ตามมาได้
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ตารางที่ 1 การจัดแบ่งประเภทตามลักษณะทางคลินิกของภาวะความดันหลอดเลือดปอดสูง
(PH) จากทีป่ ระชุม World Symposium ของ pulmonary hypertension ทีเ่ มือง Dana Point
ค.ศ. 2008(6)
2. Pulmonary arterial hypertension (PAH)
2.1 Idiopathic PAH
2.2 Heritable
1.2.1 Bone morphogenetic protein receptor type 2 (BMPR2)
1.2.2 Activin receptor – like kinase 1 (ALK1), endoglin with or without hereditary hemorrhagic telangiectasia
1.2.3 Unknown
1.3 Drug and toxin induced
1.4 Associated
1.4.1 Connective tissue diseases
1.4.2 HIV infection
1.4.3 Portal hypertension
1.4.4 Congenital heart diseases
1.4.5 Schistosomiasis
1.4.6 Chronic hemolytic anemia
1.5 Persistent pulmonary hypertension of the newborn
1’ Pulmonary veno-occlusive disease and/or pulmonary capillary hemangiomatosis
2. Pulmonary hypertension (PH) เกิ ดร่วมกับโรคของ left ventricle
2.1 Systolic dysfunction
2.2 Diastolic dysfunction
2.3 Valvular disease
3. Pulmonary hypertension (PH) เกิ ดร่วมกับโรคของปอด หรือภาวะ hypoxia
3.1 Chronic obstructive pulmonary disease
3.2 Interstitial lung disease
3.3 Other pulmonary diseases with mixed restrictive and obstructive pattern
3.4 Sleep – disordered breathing
3.5 Alveolar hypoventilation disorders
3.6 Chronic exposure to high altitude
3.7 Developmental abnormalities
4. Chronic thromboembolic pulmonary hypertension (CTEPH)
5. Pulmonary hypertension (PH) จากสาเหตุอื่น
5.1 Hematologic disorders: myeloproliferative disorders, splenectomy
5.2 Systemic disorders: sarcoidosis, pulmonary Langerhans cell histiocytosis, lymphangioleiomyomatosis,
Vasculitis
5.3 Metabolic disorders: glycogen storage disease, Gaucher disease, thyroid disorders
5.4 Others: tumoral obstruction, fibrosing mediastinitis, chronic renal failure on dialysis
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ตารางที่ 2 ยาและสารพิษทีเ่ ป็ นปจั จัยเสีย่ งของการเกิดภาวะความดันหลอดเลือดแดงปอดสูง
(PAH) แบ่งตามระดับของความเสีย่ ง (6)
Definite

Possible

 Aminorex
 Fenfluramine
 Dexfenfluramine
 Toxic rapeseed oil
 Benfluorex








Likely

Unlikely

 Amphetamines
 L-tryptophan
 Methamphetamines

 Oral contraceptives
 Estrogen
 Cigarette smoking

Cocaine
Phenylpropanolamine
St. John’s Wort
Chemotherapeutic agents
Selective serotonin reuptake inhibitors
Pergolide

4. แนวทางการวิ นิจฉัยภาวะความดันหลอดเลือดปอดสูง (pulmonary hypertension;
PH) (แผนภูมิที่1) (7-8)
แบ่งออกเป็ นสองขัน้ ตอน
1. โดยขัน้ แรกเป็นขัน้ ตอนการตรวจว่าผูป้ ว่ ยมีภาวะความดันหลอดเลือดปอดสูง (pulmonary
hypertension; PH) หรือไม่ โดยอาศัยทัง้ ประวัติ การตรวจร่างกาย ภาพถ่ายรังสีทรวงอก
(chest radiography; CXR) การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (electrocardiogram; ECG) และการ
ตรวจหัวใจด้วยคลื่นความถีส่ งู (echocardiography) ในบางรายทีก่ ารตรวจดังกล่าวได้ผลไม่
ชัดเจน อาจจะต้องอาศัยการตรวจสวนหัวใจด้านขวา (right heart catheterization; RHC)
เพือ่ ยืนยันการวินิจฉัย
2. ขัน้ ทีส่ องคือการตรวจเพิม่ เติมเพือ่ คัดแยกผูป้ ว่ ยตามกลุ่มโรคทีเ่ ป็ นสาเหตุของ PH (ตารางที่
1) โดยอาศัยการตรวจอื่น เช่น การตรวจสมรรถภาพปอด (pulmonary function test) การ
ตรวจเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ของปอด (computer tomography of chest) การตรวจการนอน
หลับ (polysomnography) และ ventilation-perfusion lung scan เป็ นต้น นอกจากนี้การ
ตรวจเลือด antinuclear antibody, liver function test, anti-HIV antibody เป็ นต้น มีสว่ นช่วย
แยกโรคได้ในผูป้ ว่ ยกลุ่มที่ 1 ทีไ่ ด้รบั การวินิจฉัยว่าเป็น pulmonary arterial hypertension
(PAH)
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แนวทางการส่งต่อเพื่อการวิ นิจฉัยภาวะความดันหลอดเลือดปอดสูง
1. ในสถาบันทีไ่ ม่สามารถทํา echocardiography เพือ่ การวินิจฉัยเบือ้ งต้นได้ให้พจิ ารณาส่ง
ต่อ
2. ในสถาบันทีส่ ามารถทํา echocardiography ได้แต่มขี อ้ จํากัดในการวินิจฉัยแยกโรคอื่น
เช่นการทํา right heart catheterization, ventilation-perfusion scan หรือ pulmonary
function test ให้พจิ ารณาส่งต่อ
3. ในกรณีทใ่ี ห้การรักษาเบือ้ งต้นแล้ว
หรือระหว่างติดตามการรักษาผูป้ ว่ ยพบว่ามี
functional class เลวลงให้พจิ ารณาส่งต่อ/ส่งกลับ


ขัน้ ตอนที่ 1 (PH diagnosis)









ขัน้ ตอนที่ 2 (PH classification)






History taking & PE (3,++)
CXR (3,++)
ECG (3,++)
ECHO (1,++)
RHC*

Blood test: anti-HIV, Cr, LFT, CBC, ANA (1)
(3,++)
O2 saturation/ABG (3,++)
CTA หรือ V/Q scan (3,++)
PFT, DLCO ± bronchodilators (2) (4,++)
Polysomnography (3) (4,+)
RHC*

แผนภูมิที่ 1
แผนภูมแิ สดงการวินิจฉัยภาวะ PH โดยแบ่งออกเป็ นสองขัน้ ตอน ขัน้ ตอนแรก
เป็ นการตรวจเพือ่ คัดกรองว่าผูป้ ว่ ยมีภาวะความดันหลอดเลือดปอดสูง (pulmonary hypertension;
PH) หรือไม่ (baseline diagnosis) และ ขัน้ ทีส่ องคือการตรวจเพือ่ จําแนกผูป้ ว่ ยตาม PH
classification โดยเลือกใช้ตามสมมติฐานของโรค
(1) ในรายทีส่ งสัยว่าจะเป็ น PAH
(2) ในรายทีม่ อี าการไอ มีเสมหะ สูบบุหรี่ ภาพถ่ายรังสีทรวงอกผิดปกติ
(3) ในรายทีอ่ ว้ น มีประวัตนิ อนกรนทัง้ กลางวันกลางคืน ง่วงนอนทัง้ วัน
*RHC (right heart catheterization) ใช้ในบางรายทีก่ ารตรวจเพือ่ ให้การวินิจฉัย PH ได้ผลไม่
ชัดเจนหรือใช้เพือ่ วินิจฉัยแยกโรค (PH classification) ระหว่างการทํา RHC ได้
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วัตถุประสงค์และข้อบ่งชี้ในการตรวจวิ นิจฉัยแต่ละชนิ ด มีดงั ต่อไปนี้
การตรวจคลื่นไฟฟ้ าหัวใจ (ECG)
เพือ่ สนับสนุนลักษณะของหัวใจข้างขวาโต ได้แก่ right axis deviation, right atrial
enlargement, right bundle branch block pattern หรือ amplitude ของ R wave ใน V1 ที่
เปลีย่ นไป ผูป้ ว่ ยทีม่ ภี าวะ PAH (Class I) รุนแรง (WHO functional class III หรือ IV) โดยไม่มี
สาเหตุจาก PH class อื่นๆ มักมี right ventricular enlargement จาก ECG ร่วมด้วยเสมอ จึง
สมควรใช้ ECG ในการตรวจคัดกรองเบือ้ งต้น
การถ่ายภาพรังสีทรวงอก (CXR)
CXR ช่วยแยกพยาธิสภาพของปอดบางอย่าง เช่น interstitial lung disease,
emphysema, bronchiectasis, pleural disease ได้ และยังอาจพบมีเงาหัวใจโต เงาหลอดเลือด
แดงใหญ่ในปอดมีขนาดใหญ่ขน้ึ กว่าปกติ ซึง่ สนับสนุนภาวะ PH ได้
การตรวจเลือด
การตรวจเลือดทีส่ าํ คัญได้แก่ anti HIV test หน้าทีก่ ารทํางานของตับ antinuclear
antibody (ANA) ในรายทีส่ งสัยโรคเนื้อเยือ่ เกีย่ วพัน (connective tissue disease) หรือ โรค
autoimmune ควรตรวจลักษณะและปริมาณเม็ดเลือดแดงและระดับฮอร์โมนธัยรอยด์ เป็ นต้น
เพือ่ จะค้นหากลุ่มโรคอื่นทีพ่ บร่วมกับ PAH เนื่องจากบางภาวะหรือบางโรคนัน้ มีการรักษาที่
จําเพาะและการพยากรณ์โรคต่างกับกลุม่ idiopathic pulmonary arterial hypertension; IPAH
การตรวจวิ เคราะห์แก๊สในเลือดแดง (arterial blood gas analysis, ABG)
การตรวจ ABG เพือ่ ประเมินภาวะพร่องออกซิเจนของผูป้ ว่ ยซึง่ อาจสัมพันธ์กบั ความ
รุนแรงของ PH หรือบ่งชีถ้ งึ โรคกลุ่มอื่น เช่น โรคปอด โรคหัวใจบางประเภท เป็ นต้น
. .

Ventilation-perfusion lung scan (V/Q scan)
. .
V/Q scan มีความสําคัญใช้ในการวินิจฉัยแยกโรคกลุม่ PH ทีเ่ กิดจากลิม่ เลือดอุดตันหลอด
.
เลือดแดงปอดเรือ้ รัง (chronic thromboembolic pulmonary hypertension; CTEPH) โดย. V/Q
scan ใน CTEPH จะพบมี perfusion defect หลายแห่ง โดยไม่พบ ventilation defect คือมี
ventilation-perfusion mismatch ส่วนใน IPAH นัน้ perfusion lung scan จะเป็ นปกติหรือเกือบ
ปกติ คือ มีการจางลงของ perfusion scan บริเวณริมขอบปอดทัง้ หมดเล็กน้อยเรียกว่า
peripheral pruning แต่จะไม่พบมี perfusion defect ขนาดใหญ่เหมือนใน CTEPH
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CT angiography of chest (CTA)
CTA ควรพิจารณาทําในรายทีส่ งสัย PH ทีเ่ กิดจากลิม่ เลือดอุดตันหลอดเลือดแดงปอด
เรือ้ รัง (CTEPH) โดยจะพบลิม่ เลือดเก่าทีม่ ผี วิ ขรุขระติดบริเวณขอบหลอดเลือดแดงปอดหลายๆ
แขนง นอกจากนัน้ อาจมีประโยชน์ในการวินิจฉัยรอยโรคใน mediastinum เช่น ต่อมนํ้าเหลืองที่
กดเบียดหลอดเลือด ถ้าต้องการดูรายละเอียดของพยาธิสภาพเนื้อปอดโดยตรงแนะนําให้สง่ high
resolution CT (HRCT)
High resolution CT (HRCT)
ควรพิจารณาทําในรายทีส่ งสัยพยาธิสภาพของ lung parenchyma และ/หรือ airways
โดยเฉพาะในกลุ่มผูป้ ว่ ย connective tissue disease และผูป้ ว่ ยทีม่ ี unexplained hypoxia
การตรวจสมรรถภาพปอด (pulmonary function test ; PFT)
PFT ช่วยวินิจฉัยโรคปอดอุดกัน้ (obstructive lung disease) หรือโรคเกีย่ วกับการหดรัด
ของปอดจากพยาธิสภาพของเนื้อปอดเองหรือจากผนังทรวงอก (restrictive lung disease) ได้
สําหรับผูป้ ว่ ย IPAH การตรวจสมรรถภาพปอดมักพบผลปกติ และอาจมีคา่ diffusion capacity
of carbon monoxide (DLCO) ปกติหรือลดลงเล็กน้อย
การตรวจการนอนหลับ (polysomnography)
ภาวะหยุดหายใจขณะหลับ (obstructive sleep apnea) เป็ นสาเหตุหนึ่งของ PH ได้ กรณี
ทีพ่ บมีอาการเข้าได้กบั โรคหยุดหายใจขณะหลับ เช่น นอนกรน หลับง่าย ง่วงนอนกลางวัน แม้จะ
พบหรือไม่พบภาวะ nocturnal desaturation ควรส่งตรวจการนอนหลับ (polysomnography)
เสมอเพือ่ วินิจฉัยภาวะหยุดหายใจขณะหลับ
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การตรวจคลื่นเสียงสะท้อนหัวใจ (echocardiography) (ดูรายละเอียดในภาคผนวกที่ 1)
การตรวจ echocardiography ถูกนํามาใช้เพือ่ การวินิจฉัยว่ามี pulmonary hypertension อยูจ่ ริง
และเพือ่ ให้การวินิจฉัยแยกโรคเช่น left sided heart disease, congenital heart disease, AV
fistula, thrombus ใน atrium หรือ pulmonary artery เป็ นต้น
ค่า right ventricular systolic pressure (RVSP) ซึง่ ได้จากการหาค่าความแตกต่างของความดัน
ระหว่างห้องหัวใจ (pressure gradient) right atrium และ right ventricle โดยคํานวณจาก
tricuspid regurgitation velocity (ภาคผนวกที่ 1) และ ค่า mean pulmonary artery pressure
(mPAP) โดยวิธขี อง Abbas ซึง่ ได้จากการหาค่าความแตกต่างของความดันระหว่าง pulmonary
artery และ right ventricle โดยคํานวณจาก pulmonary regurgitation velocity ถูกนํามาใช้ตรวจ
หัวใจและหลอดเลือดเพือ่ คัดกรองและวินิจฉัยผูป้ ว่ ย PH โดยมีการตรวจพบ ดังนี้
1. RVSP ≥ 37 mmHg **
2. Mean pulmonary artery pressure จาก pulmonary regurgitation jet โดยวิธขี อง
Abbas ≥ 25 mmHg
3. Systolic flattening of ventricular septum
4. Right ventricular enlargement
5. Right atrial enlargement
** ในผูป้ ว่ ยทีม่ ี severe tricuspid regurgitation จาก non coaptation tricuspid valve มักจะมีคา่
RVSP ตํ่ากว่าความเป็ นจริง จําเป็ นต้องอาศัย mPAP จาก pulmonary regurgitation jet เป็ นตัว
บ่งชีว้ า่ มี pulmonary hypertension หรือไม่
5.

การตรวจสวนหัวใจ (right heart catheterization; RHC)
ข้อบ่งชี(9)้
พิจารณาตรวจสวนหัวใจเพือ่ ยืนยันภาวะความดันหลอดเลือดแดงปอดสูง
(PAH) ในครัง้ แรกก่อนทีจ่ ะเริม่ การรักษาด้วยยาทีจ่ าํ เพาะในระยะยาว (3, ++) ยกเว้น ในรายทีม่ ี
อาการหนัก หรือ มี hemodynamic ทีไ่ ม่ stable หรือ มี functional class IV (ดูกลุ่ม poor
prognosis ในตารางที่ 3) หรือมีขอ้ ห้ามในการตรวจสวนหัวใจ โดยอาจพิจารณาให้ยา PAHspecific therapy เป็ น empirical treatment ไปก่อนจนกว่าจะประเมินอาการได้ชดั เจนใน
ภายหลัง
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ตารางที่ 3

การพยากรณ์โรคสามารถแบ่งเป็ นกลุ่มทีก่ ารพยากรณ์โรคดีหรือไม่ดี (4)

ปัจจัย
อาการและอาการแสดงของ
right ventricular failure
การดําเนินโรค
FC
6MWT (เมตร)*
Echo

Hemodynamic
BNP**

ความเสี่ยงตํา่
(พยากรณ์โรคดี)
Good prognosis
ไม่ม ี

ความเสี่ยงสูง***
(พยากรณ์โรคไม่ดี)
Bad prognosis
มี

ช้า
II, III
 400
Minimal RV dysfunction

เร็ว
IV
 300
Pericardial effusion, significant
RV enlargement/dysfunction,
RA enlargement
mRAP  15 mmHg
CI < 2.5 L/min/m2
Significantly elevated

mRAP  8 mmHg,
CI  2.5 L/min/m2
Minimally elevated

FC = functional class, 6MWT = 6-minute walk test*, Echo = echocardiography, CI = cardiac index, mRAP = mean right
atrial pressure, RV = right ventricle, BNP = brain natriuretic peptide
* 6 - minute walk test เป็ น ข้อมูลจากต่างประเทศ ควรพิจารณาใช้ตามความเหมาะสม
** BNP baseline > 150 pg/ml และ ยัง > 180 pg/ml หลังได้รบั การรักษาเป็ นเวลา 3 เดือน
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Acute Vasoreactivity Test(10-16)
การทํา Acute vasoreactivity test ควรทําเมือ่ ต้องการให้ยา CCBs ในผูป้ ว่ ยกลุ่ม
IPAH, heritable PAH, PAH associated with anorexigen เท่านัน้ (3,++) การตอบสนอง
(responder) แปลผลโดย ค่า mPAP ลดลง ≥ 10 mmHg และค่า mPAP ≤ 40 mmHg รวมทัง้ ไม่
มีการเปลีย่ นแปลงของ cardiac output จึงจะเริม่ ให้ยา CCBs ได้ ในรายทีไ่ ม่ตอบสนอง (non
responder) ควรพิจารณาให้ยา PAH-specific drug เลย และติดตามอาการประเมินผลเป็ นระยะ
สามารถยกเว้นการทํา acute vasoreactivity test ในกรณีทม่ี ขี อ้ ห้ามในการทํา เช่น ความดัน
โลหิตตํ่า มีอาการเหนื่อยหอบมาก หรือ ผูป้ ว่ ยอาจไม่ได้ประโยชน์หรือไม่ตอบสนองจากการใช้
ยา CCBs เช่นเคยได้รบั CCBs อยูก่ ่อน
สําหรับข้อบ่งชีอ้ ่นื ในการทํา acute vasoreactivity test ได้แก่
1.
ผูป้ ว่ ยโรคหัวใจพิการแต่กาํ เนิดทีม่ คี วามดันหลอดเลือดปอดสูงอย่างรุนแรงเพือ่ ประเมิน
โอกาส และความเสีย่ งในการผ่าตัด (ดูภาคผนวกที่ 6) (2, ++)
2.
ผูป้ ว่ ยกลุ่ม associated pulmonary arterial hypertension อื่นๆ นอกเหนือจาก
โรคหัวใจพิการแต่กาํ เนิด (3, +/-)
3.
ผูป้ ว่ ยทีม่ แี ผนจะได้รบั
heart transplantation เพือ่ พิจารณาว่าต้องทํา lung
transplantation ร่วมด้วยหรือไม่ (3, ++)
ยาทีใ่ ช้ในการตรวจ Acute vasoreactivity test แสดงไว้ในตารางที่ 4
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ตารางที่ 4
ยา
Nitric oxide
(++, 1)

ยาที่ใช้ในการทํา acute vasoreactivity test และการบริ หารยา
ขนาด

Iloprost( 12)
(++, 2)
Sildenafil ***
Oxygen
(++, 2)

Beraprost(15)
(+, 3)

เริ่ ม 10 ppm
เพิ่ มครังละ
้ 10 ppm
สูงสุด 80 ppm
เริ่ ม 0.5 mcg/kg ในเด็ก
เริ่ ม 5 mcg ในผูใ้ หญ่
สูงสุด 20 mcg
เริ่ ม ขนาด 20 mg
ในผูใ้ หญ่
100% ออกซิ เจน ดมผ่าน
non-rebreathing mask

1 mcg/kg

การบริ หารยา
IH
5-10 นาที
IH
10-30 นาที
Oral
30 นาที
IH
15 นาที

Oral
30 นาที

ค่าครึ่งชีวิต
15-30 วิ นาที

20-30 นาที

ผลข้างเคียง
อาจมี rebound PH,
pulmonary edema ใน pulmonary
venous hypertension
ปวดศีรษะ มึนศีรษะ
ปวดกราม flushing
ความดันเลือดตํา่
ปวดศีรษะ ความดันเลือดตํา่
ไม่มี

ปวดศีรษะ มึนศีรษะ
ปวดกราม flushing
ความดันเลือดตํา่

หมายเหตุ
ข้อดี สะดวก ออกฤทธิ์ สนั ้ ผลข้างเคียงน้ อย
ไม่เปลี่ยนแปลง cardiac output
ข้อเสีย แพง ยังไม่มีทวไปในทุ
ั่
กโรงพยาบาล
ข้อดี หาได้ง่าย ไม่แพงมาก
ข้อเสีย ใช้เวลาในการทดสอบนาน
ข้อดี หาได้ง่าย ไม่แพงมาก
ข้อเสีย ใช้เวลาในการทดสอบนาน
ใช้เฉพาะในโรคหัวใจพิ การแต่กาํ เนิ ด
ข้อดี สะดวก ออกฤทธิ์ เร็ว หาได้ง่าย ไม่แพง
ข้อเสีย อาจคํานวณค่า PVR ได้น้อยกว่าความเป็ น
จริ ง ต้องนํา dissolved oxygen มาคํานวณด้วย
ข้อดี หาได้ง่าย ไม่แพง
ข้อเสีย นิ ยมใช้เฉพาะในโรคหัวใจพิ การแต่กาํ เนิ ด
ใช้เวลาในการทดสอบนาน

(IV = intravenous, IH = inhaled, mcg = microgram, kg = kilogram, PVR = pulmonary vascular resistance) *** แต่ละการศึกษาใช้ dose sildenafil ต่างกันเช่น
1) oral sildenafil 50 mg q 30 min (Leuchte HH, et al. Chest 2004;125:580-6); 2) incremental Oral sildenafil (equivalent dose) 25, 50, 100 mg q 20 min
( Mikhail GW, et al. Eur heart J 2004;25:431-6); 3)Oral sildenafil 100 mg q 1 h (Klinger JR, et al. Chest 2006;129:417-25)

หมายเหตุ ประเทศไทย ไม่แนะนําใช้ adenosine เนื่องจากต้องใช้ยาขนาดสูงมากจึงจะประเมินการตอบสนองได้ ซึง่ มักเกิดปญั หาภาวะแทรกซ้อนจาก
ยา เช่น bronchospasm, chest pain, bradycardia ก่อนจะประเมินการตอบสนองได้ (16) และยามีราคาแพง

- 31 -

6. การรักษา
การดูแลผูป้ ว่ ยความดันหลอดเลือดปอดสูงภายหลังจากทีไ่ ด้รบั การวินิจฉัยได้แล้วนัน้ มีความสําคัญ
เนื่องจากเป็ นโรคทีเ่ รือ้ รังและการรักษาบางอย่างมีผลข้างเคียงค่อนข้างสูง ต้องการการดูแลอย่างต่อเนื่อง
โดยแพทย์ทเ่ี ชีย่ วชาญและมีประสบการณ์ โดยขัน้ ตอนการตัดสินใจในการรักษาและการเลือกใช้ยาได้
แสดงไว้ดงั แผนภูมทิ ่ี 3 การรักษาแบ่งเป็น
6.1 การรักษาทัวไป
่ (general treatment)
ผูป้ ว่ ย PAH โดยทัวไปต้
่ องการคําแนะนําในการปฏิบตั ติ วั ทีถ่ ูกต้องจากแพทย์ อีกทัง้ ครอบครัวของผูป้ ว่ ย
ก็มสี ว่ นช่วยในการดูแลผูป้ ว่ ยด้วยเช่นกัน โดยการรักษาทัวไปที
่ แ่ พทย์ควรให้แก่ผปู้ ว่ ย ได้แก่
การให้ยาต้านการแข็งตัวของเลือด เช่น warfarin ในกรณีทไ่ี ม่มขี อ้ ห้าม แนะนําให้ในผูป้ ว่ ย
กลุ่มที่ 4 (chronic thromboembolic pulmonary hypertension) (3,++) และผูป้ ว่ ย idiopathic
pulmonary arterial hypertension (IPAH), heritable pulmonary arterial hypertension และ PAH ที่
เกิดจากยาลดความอ้วน (3,+) โดยควบคุมให้คา่ INR อยูร่ ะหว่าง 2.0-3.0 ส่วนในผูป้ ว่ ยทีอ่ ยูใ่ นกลุ่ม
associated PAH การให้ยาต้านการแข็งตัวของเลือดอาจได้ประโยชน์ ถ้าไม่มขี อ้ ห้าม (3,+/-)
ยาขับปัสสาวะ แนะนําให้ในผูป้ ว่ ยทีม่ ภี าวะนํ้าเกินจาก right sided heart failure โดยเฉพาะทีม่ ี
อาการ (3, ++) โดยต้องให้อย่างระวังและหมันตรวจเช็
่
คค่าการทํางานของไตและ electrolyte อย่าง
สมํ่าเสมอ
ออกซิ เจน(17) เนื่องจากในปจั จุบนั มีเพียงข้อมูลทีศ่ กึ ษาถึงประโยชน์ของการให้ออกซิเจนในผูป้ ว่ ย
โรคปอดอุดกัน้ เรือ้ รัง (chronic obstructive pulmonary disease; COPD) ดังนัน้ การให้ออกซิเจนใน
ผูป้ ว่ ยกลุ่มอื่นๆน่าจะได้ประโยชน์เช่นกัน
แนะนําให้ออกซิเจนในผูป้ ว่ ยทีม่ รี ะดับความดันย่อยของ
ออกซิเจนในเลือดแดง (Partial pressure O2; PaO2) ขณะพัก ตํ่ากว่า 60 mmHg หรือ ความอิม่ ตัวของ
ออกซิเจนตํ่ากว่าร้อยละ 90 (O2 saturation) โดยให้ในช่วงนอนหลับหรือช่วงออกกําลังกายถ้ามีระดับ
ออกซิเจนตํ่าดังกล่าว (3, ++)
Digoxin แนะนําให้ในผูป้ ว่ ยทีม่ ภี าวะหัวใจเต้นเร็วทีม่ สี าเหตุจากหัวใจห้องบน (supraventricular
tachyarrhythmias) เช่น atrial fibrillation เป็ นต้น (3, +/-)
การออกกําลังกาย(18) พบว่าผูป้ ว่ ยส่วนใหญ่มกั จะจํากัดการออกกําลังกาย ซึง่ แพทย์ควรแนะนํา
ให้ผปู้ ว่ ยออกกําลังกายได้ โดยดูทอ่ี าการของผูป้ ว่ ยเองเป็ นหลัก กล่าวคือแนะนําว่าสามารถออกกําลัง
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กายได้ตราบเท่าทีย่ งั ไม่เหนื่อยมาก (3, +/-) และการเข้าพบแพทย์เพือ่ ฝึ กการออกกําลังกาย (supervised
rehabilitation) ดังเช่นในผูป้ ว่ ย COPD ก็พบว่าได้ประโยชน์เช่นกัน (2,+)
การคุมกําเนิ ดและตัง้ ครรภ์(19) การตัง้ ครรภ์เป็ นข้อห้ามในผูป้ ว่ ยทุกราย (3, ++) ในด้านการ
คุมกําเนิดแนะนําให้ใช้วธิ ี barrier methods เช่น ถุงยางอนามัย มากกว่าการใช้ยาทีม่ ฮี อร์โมนเพศ และ
ถ้าผูป้ ว่ ยตัง้ ครรภ์ไปแล้ว แพทย์จะต้องดูแลอย่างใกล้ชดิ และทําแท้งเมือ่ มีขอ้ บ่งชีว้ า่ การตัง้ ครรภ์ต่อไปจะ
มีอนั ตรายต่อมารดา
การโดยสารเครื่องบิ น ในกรณีทผ่ี ปู้ ว่ ยมีอาการมาก (WHO functional class III-IV) และมี
PaO2 น้อยกว่า 60 mmHg หรือความอิม่ ตัวของออกซิเจนน้อยกว่าร้อยละ 90 โดยวัดขณะอยูร่ ะดับ
พืน้ ดิน แนะนําให้ออกซิเจนทดแทน 2-3 L/min เพือ่ ให้ความอิม่ ตัวของออกซิเจนในเลือดแดงบน
เครือ่ งบินไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 (3, +)
การป้ องกันการติ ดเชื้อ แนะนําให้วคั ซีนไข้หวัดใหญ่ (Influenza vaccine) และวัคซีนป้องกัน
การติดเชือ้ pneumococcal pneumonia (pneumococcal pneumonia vaccine) ในผูป้ ว่ ยทุกราย (3,++)
ในกรณี ที่ผปู้ ่ วยต้องได้รบั การผ่าตัดบางชนิ ด เช่น ผ่าตัดขาและ Lower abdomen การให้ยา
ระงับความรูส้ กึ ควรหลีกเลีย่ ง general anesthesia อาจเลือกใช้ epidural anesthesia หรือ peripheral
nerve block ถ้าไม่มขี อ้ ห้าม (3, +/-) และขณะทีผ่ ปู้ ว่ ยยังรับประทานยาไม่ได้ควรปรับเปลีย่ นการบริหาร
ยาเป็ นประเภท intravenous หรือ nebulized แทนไปก่อน
6.2 การรักษาเฉพาะเจาะจง (แผนภูมทิ ่ี 3) หลังจากขัน้ ตอนการวินิจฉัยยืนยันภาวะความดัน
หลอดเลือดปอดสูงแล้ว ขัน้ ตอนต่อไปคือการแยกผูป้ ว่ ยว่าจัดอยูใ่ นกลุ่มใด ถ้าผลการวินิจฉัยพบว่าผูป้ ว่ ย
อยูใ่ นกลุ่ม PAH ผูป้ ว่ ยควรได้รบั การตรวจสวนหัวใจด้านขวา (right heart catheterization) เพือ่ ยืนยัน
การวินิจฉัย และถ้ามีขอ้ บ่งชี้ ในการใช้ calcium channel blockers (CCBs) ควรทําร่วมกับตรวจ acute
vasoreactivity test ด้วย โดยผูป้ ว่ ยกลุ่ม responder ควรได้รบั ยา CCBs ถ้าไม่มขี อ้ ห้าม และสามารถ
เพิม่ ขนาดยาขึน้ เรือ่ ยๆ ถ้าอาการไม่ดขี น้ึ โดยประเมินการตอบสนองอย่างใกล้ชดิ เช่น ทุก 1-3 เดือน
หรือเมือ่ พบผลข้างเคียงจากยา อาจพิจารณาเปลีย่ นเป็ น PAH-specific drug ต่อไป สําหรับผูป้ ว่ ยทีเ่ ป็ น
กลุ่ม non-responder ควรเริม่ ให้ยา PAH-specific drug
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แผนภูมิที่ 3 แนวทางการวินิจฉัย การรักษาทัวไป
่ หลังจากการทํา right heart catheterization และ
ยืนยันภาวะ pulmonary artery hypertension เพือ่ เริม่ ให้ยา PAH specific treatment อย่างต่อเนื่อง
Pulmonary arterial hypertension

No

Yes

Treatment of underlying

General treatment






หลีกเลี่ยงตัง้ ครรภ์ (3,++)
Influenza and pneumococcal
vaccination (3,++)
ออกกําลังกายภายใต้การแนะนํา (2,+)
Psycho-social support (3,+)

 Diuretic (3,++)
 Oxygen (3,++)
 Oral anticoagulant ในผูป้ ว่ ย CTEPH (3,++)
IPAH, heritable PAH, PAH due to anorexigens
(3,+), APAH (3,+/-)
 Digoxin (3,+/-)

Acute vasoreactivity ทําเฉพาะใน IPAH ที่ต้องการใช้ยา CCBs (3,++)

Vasoreactive*

Nonvasoreactive / หรือ WHO functional class II-III
ที่ไม่สามารถทํา acute vasoreactivity test

ในรายที่มี WHO functional class I-III
แนะนําให้ใช้ CCBs

ตอบสนองดี**
ใช่
ให้ยา CCBs ต่อเนื่ อง
ตอบสนองไม่ดี***

Sildenafil

ติ ดตามการรักษา 3-6 เดือนหลังรักษา (ตารางที่ 7)

ไม่ใช่

ตอบสนองไม่ดี***

Sequential or combination therapy ยา 3 กลุ่ม
ได้แก่ ERA, Prostanoid, PDE5 inhibitor
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Atrial septostomy (3,++)
 Lung transplantation (3,++)

WHO fuctional class IV

คําจํากัดความ
* vasoreactive คือ ค่า mPAP ลดลง ≥ 10 mmHg และค่า mPAP ≤ 40 mmHg รวมทัง้ ไม่มกี าร
เปลีย่ นแปลงของ cardiac output
** ตอบสนองดี คือ การทีแ่ พทย์สามารถรักษาให้ผปู้ ว่ ยเข้าเกณฑ์กลุ่มทีม่ คี วามเสีย่ งตํ่า (พยากรณ์โรคดี
หรือ good prognosis ในตารางที่ 4) ได้
*** ตอบสนองไม่ดี ให้ดคู าํ แนะนําในตารางที่ 7
แนวทางการใช้ยากลุ่ม PAH specific drug
โดยในประเทศไทยมียาทีใ่ ช้ได้ 4 กลุ่มดังนี้ (ตารางที่ 5 และ 6)
1. ยากลุ่ม calcium channel blockers (20, 28)
1.1 Nifedipine เริม่ ที่ 10 mg และเพิม่ ได้จนถึง 20 mg วันละสามครัง้
1.2 Dltiazem เริม่ ที่ 60 mg และเพิม่ ได้จนถึง 120 mg วันละสามครัง้
1.3 Amlodipine เริม่ ที่ 5 mg และเพิม่ ได้จนถึง 10 mg วันละสองครัง้
2. ยากลุ่ม prostacyclin มี 3 ชนิดได้แก่
2.1 ชนิดรับประทานคือ beraprost sodium ( ขนาด 20 mcg ต่อเม็ด) ใช้ขนาด 20-60 mcg
วันละ 3-4 ครัง้
2.2 ชนิดสูดพ่น คือ iloprost ขึน้ ทะเบียนเป็นยาพ่น Ventavis® ( ขนาด 20 mcg ต่อ 2 ml)
ซึง่ ต้องใช้เครือ่ งพ่นชนิดพิเศษ (ultrasonic nebulizer) ใช้ขนาด 2.5-80 mcg พ่นทุก 4
ชัวโมง
่
2.3 ชนิดให้ทาง IV คือ iloprost ขึน้ ทะเบียนเป็ น Ilomedin® (ขนาด 20 mcg ต่อ 1 ml)
ใช้ขนาด 0.5-2 mcg/kg/min IV drip ตลอดเวลา
3. ยากลุ่ม endothelin receptor antagonist ชนิดรับประทาน คือ bosentan (62.5 หรือ 125
mg ต่อเม็ด) ใช้ขนาด 62.5 mg หรือ 125 mg วันละ 2 ครัง้
4. ยากลุ่ม phosphodiesterase-5 inhibitor ชนิดรับประทาน คือ sildenafil (20 mg, 50 mg,
100 mg ต่อเม็ด) ใช้ขนาด 20 mg วันละ 3 ครัง้
(ตาม US FDA : http://www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/ucm317123.htm)
สําหรับในบัญชียาหลักปี พ.ศ. 2556 มีขอ้ บ่งชีค้ อื
 ใช้สาํ หรับผูป
้ ว่ ยภาวะ pulmonary arterial hypertension (PAH) ทีเ่ กิดจากโรคหัวใจแต่
กําเนิด (CHD) ชนิด systemic-to-pulmonary shunt หรือโรค idiopathic pulmonary
arterial hypertension (IPAH) หรือ PAH associated with connective tissue disease
(CNTD) และ
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อยูใ่ น WHO functional classification of PAH ≥ II และ
ได้รบั การตรวจวินิจฉัยตามขัน้ ตอนวิธที ป่ี รากฏในแนวทางเวชปฏิบตั ิ
แนะนําให้หยุดยาเมือ่ ผลการประเมินทุก 3 เดือนมีอาการทรุดลงอย่างต่อเนื่องอย่างน้อย 2
รอบการประเมิน
เกณฑ์อาการทรุดลงหมายถึง การตรวจพบอย่างน้อย 2 ข้อต่อไปนี้คอื
- ตรวจร่างกายมีอาการแสดงของ progressive right heart failure
- WHO functional classification เพิม่ ขึน้ กว่าเดิม
- 6MWT ลดลงกว่าเดิม 25%
- Echocardiography พบลักษณะทีบ่ ่งชีว้ า่ อาการทรุดลงเช่น right atrium และ
right ventricle โตขึน้ กว่าเดิม, right ventricular systolic pressure (RVSP)
สูงขึน้ กว่าเดิม, RV dysfunction, TAPSE < 1.5 cm, RAP > 15 mmHg,
CI ≤ 2 L/min/m2, pericardial effusion

หมายเหตุ
1. การใช้ยากลุ่ม PAH specific drug ควรใช้ในลักษณะ dose titration โดยเริม่ ในขนาดทีต่ ่าํ ทีส่ ดุ
ก่อนและปรับยาตามอาการของผูป้ ว่ ย
2. การใช้ยากลุ่ม PAH specific drug ควรพิจารณาสังใช้
่ ยาตามเงือ่ นไขการใช้ยา เช่น ยา sildenafil
ควรมีการติดตามการใช้ยาผ่านทาง drug utility evaluation form (DUE) ส่วนยา bosentan หรือ
iloprost ควรมีการลงทะเบียนผูป้ ว่ ยก่อนใช้ยาต่อเนื่องระยะยาวเว้นแต่กรณีฉุกเฉินทีจ่ าํ เป็ นต้อง
ใช้ยาเพือ่ ช่วยชีวติ ผูป้ ว่ ย
3. ยา calcium channel blockers (CCBs) มีขอ้ บ่งชีโ้ ดยดูจากการตอบสนองต่อ acute
vasoreactivity test เท่านัน้
4. ควรติดตามการตอบสนองต่อการรักษาและเฝ้าระวังผลข้างเคียงของการใช้ยาอย่างเคร่งครัด
(ตารางที่ 7)
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ตารางที่ 5 ขนาดครัง้ ของการให้ยาต่อวัน และข้อพิจารณาต่างๆ สําหรับยากลุ่ม PAH-specific therapy ยกเว้นยาในกลุ่ม CCB*(21-27)
ขนาดยา

ครัง/วั
้ น

ขนาดยาสูงสุด

Beraprost
(20 mcg)
Sildenafil
(20,50,100 mg)

เริม่ ต้น 20-40 mcg
เด็ก : 1 mcg/kg/day
เริม่ ต้น 20 mg
เด็ก : 1-2 mg/kg/day
(US FDA warning การใช้ในเด็ก)

3-4

240 mcg

3

60 mg

Bosentan*
(125 mg)

10-20 kg :
31.25 mg od 31.25 mg bid
>20-40 kg:
31.25 mg bid  62.5 mg bid
40 kg :
62.5 mg bid  125 mg bid

2

250 mg

Iloprost inhalation
Ventavis
(20 mcg/ 2ml)
Iloprost IV
Ilomedin
(20 mcg/ 1ml)

เริม่ ต้นให้ 5-10 mcg
(ขนาดยาจาก vial คือ
0.5 ml-1 ml)

6

9

ผลข้างเคียง
Flushing, diarrhea,
jaw pain
Headache,
hypotension,
nasal congestion
Leg edema,
elevated ALT/ AST

Coughing, flushing
facial rash,
conjunctivitis jaw pain

0.5-2.0 mcg/kg/min
หรือปรับตามการตอบสนอง
ของผูป้ ว่ ย

ตรวจติ ดตาม

LFT

LFT

ข้อห้ามใช้ในผูป้ ่ วย
มีเลือดออกผิดปกติ
สตรีมคี รรภ์
ระวังการใช้ยานี้รว่ มกับ
nitric oxide donors หรือ
nitrates ในรูปแบบใดๆ
ALT > 3 เท่าค่าปกติ
สตรีมคี รรภ์ ผูป้ ว่ ยทีใ่ ช้
ยาทีย่ บั ยัง้ การส่งออก
ของเกลือนํ้าดี (bile salt
export pump; BSEP)
เช่น cyclosporine A,
glibenclamide,
fluconazole ร่วมด้วย
มีเลือดออกผิดปกติ
สตรีมคี รรภ์
ภาวะเลือดออกผิดปกติ

mg = milligram, mcg = microgram, ng = nanogram,  = micron, MMAD = mass median aerodynamic diameter, LFT = liver function test, ALT = alanine aminotransferase,
AST = aspartate aminotransferase
* = ปรับยา bosentan หลังจากเริม่ ให้ 4 อาทิตย์
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Drug interaction / หมายเหตุ

การให้ sildenafil ร่วมกับยาที่
ยับยัง้ CYP3A4 เช่น ritonavir
จะเพิม่ ความเข้มข้นในพลาสมา
ของ sildenafil ถึง 300% (4 เท่า)
การใช้ยาร่วมกับ sildenafil
พบว่าลดระดับยาในเลือด
และเพิม่ ระดับความเข้มข้น
ของ bosentan

ใช้เฉพาะเครือ่ งพ่น ultrasonic
nebulizer ทีม่ ี MMAD 3-5 
เช่น Omron, Prodose, i-neb
ติดตามวัดความดันเลือดและ
การเต้นของหัวใจเมือ่ เริม่ หยดยา
และทุกครัง้ ทีม่ กี ารเพิม่ ขนาดยา

ตารางที่ 6 คําแนะนําสําหรับการเริ่ มให้ PAH-specific drug เป็ นครัง้ แรกเท่านัน้ ในผูป้ ว่ ยโดย
พิจารณาจาก WHO FC นัน้ ให้ถอื ว่ายาทีม่ คี ณ
ุ ภาพของหลักฐานและคําแนะนําในระดับเดียวกันมี
ผลการรักษาใกล้เคียงกัน การพิจารณาใช้ยาแต่ละชนิดจึงขึน้ อยูก่ บั ปจั จัยหลายอย่างเช่น ข้อห้าม หรือ
ปฏิกริ ยิ าอันไม่พงึ ประสงค์ หรือ drug interaction เป็ นต้น การพิจารณาเริม่ ให้ PAH-specific drug เป็ น
ครัง้ แรกโดยพิ จารณาจาก WHO FC
คําแนะนํา
++,1
+,1

ผูป้ ่ วยที่มี WHO
functional class II
Sildenafil (38-42)

ผูป้ ่ วยที่มี WHO
functional class III
Sildenafil (38-42)
Bosentan (33-37)*
Iloprost inhaled (29-31)*

ผูป้ ่ วยที่มี WHO
functional class IV

Iloprost inhaled (29-31) or i.v.
or combination therapy
Bosentan* (33-37), Sildenafil (38-42)

+,2
+/-,3

หมายเหตุ
*
เป็ นยาทีใ่ ช้ได้เฉพาะผูเ้ ชีย่ วชาญทีม่ คี วามรูค้ วามชํานาญในการใช้ยาและสามารถ
ติดตามฤทธิ ์ไม่พงึ ประสงค์ของการใช้ยาได้ตลอดเท่านัน้ สําหรับยา Beraprost Bosentan และ Iloprost
ปจั จุบนั ไม่อยูใ่ นบัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ.2556
ยากลุ่ม calcium channel blockers ที่ใช้ได้ เช่น
 Nifedipine เริม่ ที่ 10 mg และเพิม่ ได้จนถึง 20 mg วันละสามครัง้
 Dltiazem เริม่ ที่ 60 mg และเพิม่ ได้จนถึง 120 mg วันละสามครัง้
 Amlodipine เริม่ ที่ 5 mg และเพิม่ ได้จนถึง 10 mg วันละสองครัง้
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ตารางที่ 7 แนวทางการติ ดตามการรักษาในผูป้ ่ วย PAH เพื่อให้ยาต่อเนื่ อง

เริม่ ต้นการรักษา ทุก 3-6 เดือน
อาการ, FC, ECG
6MWT
BNP/NT-proBNP
cardiac catheterization
Echocardiography
หมายเหตุ

X
X
X*
X
X

X
X
X*

หลังเริม่ ต้นการรักษา
หรือเปลีย่ นแปลงการ
รักษา 3-4 เดือน
X
X
X*
X

เมือ่ อาการมากขึน้
X
X
X*
X*
X

* อาจจะทําตามความเหมาะสม

ในการประเมินผูป้ ว่ ยนัน้ สามารถแบ่งผูป้ ว่ ยเป็ น 4 กลุ่ม ได้แก่
1. ผูป้ ว่ ยทีม่ อี าการคงทีห่ รือดีขน้ึ และเป็ นผูป้ ว่ ยทีอ่ ยูใ่ นกลุ่มพยากรณ์โรคดี (ตารางที่ 3) ควรให้ PAH
specific drug ต่อเนื่องและติดตามการรักษาดังในตารางที่ 5-7 ทุก 3-6 เดือน
2. ผูป้ ว่ ยทีอ่ ยูใ่ นกลุ่มพยากรณ์โรคไม่ดี (ตารางที่ 4) และอาการไม่ดขี น้ึ หลังการรักษาควรได้รบั การ
ประเมินซํ้าและพิจารณาว่าจะให้ยาตัวเดียว (monotherapy) แต่เปลีย่ นเป็นยาในกลุ่มทีม่ หี ลักฐาน
สนับสนุนดีกว่าหรือพิจารณาเพิม่ ยาชนิดทีส่ องใช้เป็ น combination therapy (2, +)
3. ผูป้ ว่ ยทีม่ อี าการทรุดลง เช่น functional class เพิม่ ขึน้ หรือยังคงอยูใ่ น functional class IV หลังการ
รักษา ควรให้คาํ แนะนําและวางแผนการรักษาในระยะสุดท้ายของชีวติ (Counseling and end of life
plan) ตามความเหมาะสม
สําหรับข้อบ่งใช้ยา sildenafil ตามบัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ.2556 มีคาํ แนะนําการหยุดยาเมือ่
ผลการประเมินทุก 3 เดือนมีอาการทรุดลงอย่างต่อเนื่องอย่างน้อย 2 รอบการประเมิน เกณฑ์อาการทรุด
ลงหมายถึง การตรวจพบอย่างน้อย 2 ข้อต่อไปนี้คอื
1
ตรวจร่างกายมีอาการแสดงของ progressive right heart failure
2
WHO functional classification เพิม่ ขึน้ กว่าเดิม
3
6MWT ลดลงกว่าเดิม 25%
4
Echocardiography พบลักษณะทีบ่ ่งชีว้ า่ อาการทรุดลงเช่น right atrium และ right
ventricle โตขึน้ กว่าเดิม, right ventricular systolic pressure (RVSP) สูงขึน้ กว่าเดิม,
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RV dysfunction, TAPSE < 1.5 cm, RAP > 15 mmHg, CI ≤ 2 L/min/m2,
pericardial effusion
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ภาคผนวกที่ 1 Echocardiographic evaluation in pulmonary hypertension
การวัดค่าความดันเลือดในปอด (pulmonary pressure) มีประโยชน์ในการบอกความเป็ นไปของ
พยาธิสภาพทีเ่ กิดกับหัวใจรวมทัง้ ความผิดปกติทเ่ี กิดกับปอดเอง ในอดีตการวัด pulmonary artery
pressure (PAP) จําเป็ นต้องใส่สายสวนหัวใจเข้าไปในเส้นเลือดดําเท่านัน้
หลังจากมีการสร้างเครือ่ ง
ปจั จุบนั เป็ นทีย่ อมรับ
echocardiography และได้มกี ารศึกษาเปรียบเทียบกับการใส่สายสวนหัวใจ
โดยทัวไปแล้
่
วว่าการวัด PAP โดย echocardiography สามารถวัดได้ถูกต้องไม่แตกต่างกันกับการใส่สาย
(1-6)
สวนหัวใจ
Pulmonary artery pressure ในคนปรกติทอ่ี าศัยอยูท่ ร่ี ะดับนํ้าทะเลจะมีคา่ peak systolic อยู่
ระหว่าง 18-25 mmHgและมีคา่ end-diastolic อยูท่ ร่ี ะหว่าง 6-10 mmHg โดยมีคา่ mean อยูท่ ่ี 12-16
mmHg
จะวินิจฉัยว่ามีภาวะ pulmonary hypertension เมือ่ ทํา right heart catheterization พบ
โดยทัวไปหากใช้
่
วธิ ี echocardiography การพบว่าค่า right ventricular
mPAP ≥ 25 mmHg(7)
systolic pressure (RVSP) ≥ 50 mmHg (ซึง่ มักมีคา่ mPAP ≥ 25 mmHg ด้วย) จะบ่งชีว้ า่ มีภาวะ
pulmonary hypertension และถ้า RVSP < 36 mmHg จะ exclude ภาวะ pulmonary hypertension
ในการใช้ echocardiography เพือ่ ประเมินผูป้ ว่ ยทีม่ ี pulmonary hypertension สิง่ สําคัญอันดับ
แรก ได้แก่ การวัดค่าความดันในหัวใจด้านขวา (right heart pressure) เพือ่ ให้ทราบว่ามี pulmonary
hypertension หรือไม่ เมื่อได้ทราบค่า pulmonary artery pressure แล้วจําเป็ นต้องทําการประเมินส่วน
อื่นๆ ร่วมด้วยเพือ่ จะได้สามารถทราบถึงสาเหตุ
การที่ doppler echocardiography สามารถวัดค่า pulmonary artery pressure ได้ถอื ว่าเป็ นส่วน
สําคัญทีส่ ดุ นอกจากนี้การทีส่ ามารถวัด gradient across the valve และ stroke volume ได้ทาํ ให้
สามารถบอกถึงสาเหตุและใช้เป็ นเครือ่ งมือสําหรับวางแผนและติดตามผลการรักษา
ในการหาค่าความดันในห้องหัวใจ (intracardiac pressure) หรือค่าความแตกต่างของความดัน
ระหว่างห้องหัวใจ (pressure gradient) จะใช้หลักของ conservation of energy (Bernoulli equation)
สําหรับเลือดในร่างกายมนุ ษย์ซง่ึ ถือว่ามีการไหลแบบ laminar flow และความเร็วขณะไหลผ่าน orifice
ในส่วนต้นทาง (V1) น้อยกว่าส่วนปลายทาง (V2) มากๆ สามารถย่อจนเหลือสูตรการคํานวณอย่างง่าย
เรียกว่า simplified Bernoulli equation
P  4V22

P : ค่าความแตกต่างของความดันระหว่างห้องหัวใจ (pressure gradient)
V2 : ค่าความเร็วของเลือดทีจ่ ุดหลังผ่าน orifice

46

Hemodynamic data ที่จาํ เป็ นสําหรับ right heart evaluation (right heart pressure) ได้แก่
1. Mean right atrial pressure (RAP) or central venous pressure (CVP)
2. Pulmonary artery pressure (PAP)
- PA systolic pressure
- PA diastolic pressure
- mPAP
3. Pulmonary vascular resistance (PVR)
การคํานวณหาค่า mean pulmonary artery pressure (mPAP):
จากการศึกษาโดย Abbas และคณะ17 พบว่าสามารถหาค่า mean pulmonary artery pressure
(mPAP) ได้โดยทําการวัด peak pulmonary regurgitant gradient แล้วคํานวณหาค่าตามสูตรดังนี้
mPAP  4PRV 2 + RAP
mPAP: mean pulmonary artery pressure (mmHg)
PRV: peak pulmonary regurgitant velocity (mmHg)
RAP: right atrial pressure (mmHg)

หากค่า mPAP > 25 mmHg หมายถึงผูป้ ว่ ยมีภาวะ pulmonary hypertension จากนัน้ ต้องทํา
การตรวจดูรายละเอียดส่วนอื่นเพิม่ เติมเพือ่ หาสาเหตุโดยเฉพาะจากภาวะ diastolic heart failure และ
left sided valvular heart diseases การหาค่า mPAP เป็ นส่วนหนึ่งของ hemodynamic study ใน
ระหว่าง routine echocardiogram ดังรูป
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แสดงการหาค่า mean pulmonary artery
pressure (mPAP) ด้วยวิธี Doppler
echocardiography จากการวัด peak
pulmonary regurgitant velocity

หลังจากได้คา่ right heart pressure ต่างๆ ข้างต้นแล้ว จําเป็ นต้องประเมินสภาพด้านอื่นของ
หัวใจร่วมด้วย โดยเฉพาะ left heart filling pressure ซึง่ ได้แก่ left ventricular end diastolic pressure
(LVEDP) และ left atrial pressure (LAP) เนื่องจากสาเหตุสว่ นใหญ่ของ pulmonary hypertension ใน
ผูใ้ หญ่เป็ นจาก chronic pulmonary venous congestion ซึง่ เป็ นผลจากการมี LAP สูงอยูเ่ ป็ นเวลานาน
การจะวินิจฉัย pulmonary arterial hypertension ซึง่ เป็ น subgroup ของ pulmonary
hypertension จําเป็ นต้องแยกว่าผูป้ ว่ ยไม่มภี าวะ LAP สูงอยูด่ ว้ ย หากผูป้ ว่ ยมี LAP สูงร่วมกับการมี
pulmonary hypertension จะจัดเป็ น pulmonary hypertension due to left heart disease ซึง่ เป็ นอีก
subgroup หนึ่งและมีแนวทางการดูแลรักษาแตกต่างกันอย่างสิน้ เชิง
ตัวชีว้ ดั ทีบ่ ่งชีว้ า่ มี LAP สูงได้แก่
1. อัตราส่วน mitral E velocity ต่อ mitral annular e’ velocity > 15
2. Left atrial volume index > 32 ml/m2
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ภาคผนวกที่ 2 การติ ดตามการรักษา
ผูป้ ว่ ยภาวะความดันหลอดเลือดแดงปอดสูง (pulmonary arterial hypertension; PAH) มีการ
ดําเนินโรคและการตอบสนองต่อการรักษาทีแ่ ตกต่างกัน ต้องได้รบั การติดตามอย่างใกล้ชดิ
การประเมินควรประกอบด้วย การประเมินอาการและอาการแสดง การตรวจทางห้องปฏิบตั กิ าร โดยเป็ น
การประเมินแบบ comprehensive evaluation ดังต่อไปนี้
Exercise capacity
การประเมินสมรรถภาพของร่างกายในผูป้ ว่ ยกลุ่มนี้สามารถวัดโดยวิธตี ่าง ๆ ดังนี้
การประเมิ นสมรรถภาพการทํางาน (functional class; FC)
การประเมินระดับความรุนแรงของอาการ โดยใช้ WHO functional classification ซึง่ มี 4 ระดับ
ดังนี้
Class I:

ไม่มขี อ้ จํากัดของระดับกิจกรรมของร่างกาย การทํากิจกรรมทัวไปไม่
่
ทาํ ให้เกิดอาการ

Class II:

มีขอ้ จํากัดของระดับกิจกรรมของร่างกายเล็กน้อย การทํากิจกรรมทัวไป
่
ทําให้มอี าการ
เหนื่อย อ่อนเพลียได้ ไม่มอี าการขณะพัก

Class III:

มีขอ้ จํากัดของระดับกิจกรรมของร่างกายมาก กิจกรรมในระดับทีต่ ่าํ กว่ากิจกรรมทัวไปทํ
่ า
ให้เกิดอาการ ไม่มอี าการขณะพัก

Class IV:

ไม่สามารถทํากิจกรรมใดๆโดยไม่มอี าการ มีอาการเหนื่อยขณะพัก มีอาการและอาการ
แสดงของ right sided heart failure
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วิ ธีการทดสอบระยะทางที่ผปู้ ่ วยเดิ นได้ในเวลา 6 นาที (6 Minute Walk Test : 6 MWT)
หลักการโดยทัวไป
่
- การวัดระยะทางทีเ่ ดินได้ใน 6 นาทีเป็ นการทดสอบตามกําลังของผูป้ ว่ ยเอง
- การทดสอบซํ้าให้เลือกทําในช่วงเวลาเดิมของวันเพือ่ ลดความแปรปรวนระหว่างวัน
- ทางเดินทีใ่ ช้ทดสอบต้องทําการวัดไว้ล่วงหน้า โดยให้มคี วามยาวอย่างน้อย 10 เมตร และความกว้าง
อย่างน้อย 2 เมตร โดยกําหนดความยาวทุก 2 เมตร และมีการระบายอากาศทีด่ ี
- อุปกรณ์ทต่ี อ้ งการ: นาฬิกาจับเวลา เครือ่ งนับจํานวนรอบของการเดิน (a mechanical lap counter)
แท่งกรวย 2 อัน เพือ่ เป็ นจุดกําหนดการหมุนตัวกลับ เก้าอีท้ เ่ี คลื่อนย้ายได้งา่ ย แบบฟอร์มบันทึกผล
ถังออกซิเจน เครือ่ งวัดความดันโลหิต (sphygmomanometer) เครือ่ งกระตุกหัวใจไฟฟ้า
(defibrillator)
วิ ธีการทดสอบ
ก่อนเริม่ ทําการทดสอบให้นงพั
ั ่ กเป็ นเวลาอย่างน้อย 10 นาที หลังจากนัน้ อธิบายให้ผปู้ ว่ ย เดินไปกลับโดยอ้อมกรวย (หรือจุดทีก่ าํ หนด) ผูท้ ดสอบอาจสาธิตให้ผปู้ ว่ ยดูก่อนเพือ่ ความเข้าใจทีง่ า่ ยขึน้ ผู้
ตรวจสอบควรยืนอยูท่ ต่ี ําแหน่งเริม่ ต้น หรืออยูท่ จ่ี ุดกึง่ กลางของระยะทางทีใ่ ช้ทดสอบพร้อมนาฬิกาจับ
เวลา เมือ่ ผูป้ ว่ ยพร้อมให้ผตู้ รวจสอบเริม่ จับเวลาและจดบันทึกเวลาเริม่ ต้น ผูต้ รวจสอบควรเดินตามผูป้ ว่ ย
ในระหว่างการทดสอบและอนุ ญาตให้ผปู้ ว่ ยพักเป็ นระยะๆได้
หากไม่สามารถเดินต่อได้โดยไม่หยุด
นาฬิกาจับเวลา โดยจะแจ้งเวลาให้ผปู้ ว่ ยทราบ ทุก 2 นาที จนครบเวลา 6 นาที
- เมือ่ ครบเวลา 6 นาที ให้ผตู้ รวจสอบแจ้งให้ผปู้ ว่ ยทราบจากนัน้ ให้ผตู้ รวจสอบเดินเข้าไปหาผูป้ ว่ ย
แล้วทําเครือ่ งหมายทีต่ ําแหน่งทีผ่ ปู้ ว่ ยหยุด เพือ่ วัดระยะทางทีผ่ ปู้ ว่ ยเดินได้
- ในระหว่างการทดสอบ หากผูป้ ว่ ยหมดแรง เจ็บหน้าอก หน้ามืด ใจสัน่ ขาเป็ นตะคริว หรือรูส้ กึ ไม่ดใี ห้
หยุดการทดสอบทันที
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การวัดดัชนี การหายใจลําบากของบอร์ก (Borg dyspnea index)
หลังจากการทดสอบการเดิน ผูต้ รวจสอบจะให้ผปู้ ว่ ยประเมินความรุนแรงของอาการเหนื่อยโดย
ใช้ Borg scale โดยมีระดับตัง้ แต่ 0 ถึง 10 ดังนี้
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Perceived Breathlessness (Borg scale)
ไม่เหนื่อยเลย
แทบไม่เหนื่อย
เหนื่อยน้อยมาก
เหนื่อยเล็กน้อย
เหนื่อยปานกลาง
เหนื่อยค่อนข้างมาก
เหนื่อยมาก
เหนื่อยมากๆ
เหนื่อยมากเกือบทีส่ ดุ
เหนื่อยมากทีส่ ดุ จนทนไม่ไหว

Biomarker
Natriuretic peptide เป็ น hormone ทีห่ ลังจาก
่
cardiac myocardial เมือ่ เกิด wall stress โดย natriuretic
peptide ชนิดทีศ่ กึ ษาและมีขอ้ มูลมาก คือ atrial natriuretic peptide (ANP) และ B-type natriuretic
peptide (BNP) ซึง่ หลังออกมาจาก
่
atrium และ ventricle ตามลําดับ ระดับ BNP และ N-terminal probrain natriuretic peptide (NT-proBNP) มีความสัมพันธ์กบั การเกิด right ventricular dysfunction
นอกจากนี้ระดับ ANP, BNP หรือ NT-proBNP ทีส่ งู ขึน้ มีความสัมพันธ์กบั อัตราการเสียชีวติ
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ภาคผนวกที่ 3 คําแนะนําในการสืบค้นและรักษาภาวะ PAH ในผูป้ ่ วย Scleroderma
สาเหตุของอาการเหนื่อย, syncope, การมี functional class เพิม่ ขึน้ กว่าเดิมในผูป้ ว่ ย
scleroderma นัน้ มีได้จากหลายสาเหตุได้แก่ PAH, interstitial lung disease, left heart disease,
myopathy, restriction of thoracic cage, anemia เป็ นต้น ในผูป้ ว่ ยทีม่ ี functional class II, III หรือ IV
ควรจะได้รบั การทํา echocardiography (2,++) ร่วมกับการสืบค้นหาสาเหตุทท่ี าํ ให้เกิดอาการเหนื่อยซึง่
อาจมีสาเหตุเดียวหรือจากหลายๆ สาเหตุรว่ มกันได้เช่น การทํา CBC, CXR, PFT, HRCT, arterial
blood gas, thyroid function test (2,++) เป็ นต้น หลังจากการประเมินแล้วถ้าสงสัยภาวะ PAH ให้ทาํ
right heart catheterization (4,+) ก่อนการให้ยา PAH-specific drug ในระยะยาว ยกเว้นในกรณีทม่ี ี
ข้อห้ามต่อการทํา RHC และควร exclude ภาวะอื่นๆ ทีท่ าํ ให้เกิด PH เช่นกลุ่ม post capillary PH
(4,++) ปจั จุบนั ยังไม่มแี นวทางปฏิบตั ทิ ช่ี ดั เจนว่าจะติดตามการรักษาด้วย echocardiography บ่อย
เพียงใด เพียงมีคาํ แนะนําว่า ถ้ามีอาการเปลีย่ นแปลงไปในทางทีเ่ ลวลงควรจะประเมินผูป้ ว่ ยใหม่และควร
ทํา echocardiography ซํ้า (4,++)
การรักษาภาวะ PAH ใน scleroderma จากภาวะ vasculopathy
1. การรักษาโดยทัวไป
่ ใช้หลักเดียวกับการรักษาภาวะ IPAH (5)
2. Anticoagulation ยังไม่มี randomized prospective controlled trial ใน pulmonary hypertension
secondary to connective tissue disease ทีไ่ ม่สมั พันธ์กบั antiphospholipid syndrome มีผู้
แนะนําให้ใช้ anticoagulant(1,2) (ถ้าไม่มขี อ้ ห้าม) (4,+/-) ด้วยเหตุผลหลายประการ เช่น ในพยาธิ
สภาพของผูป้ ว่ ย อาจพบ microthrombotic lesion(4-) ผูป้ ว่ ยกลุ่มนี้มคี วามเสีย่ งต่อการเกิด
thromboembolic event จาก low cardiac output, dilated right sided heart เป็ นต้น ทําให้เกิด in
situ thrombosis ที่ pulmonary vascular bed ได้ เป็ นต้น
3. ยังไม่มขี อ้ มูลเพียงพอในการให้ ยา corticosteroid และ/หรือ immunosuppressive therapy (3,+/-)
กับผูป้ ว่ ย PAH ใน SSc เนื่องจากพบว่า พยาธิสภาพทีพ่ บมักไม่คอ่ ยมีการอักเสบที่ pulmonary
artery แต่มลี กั ษณะเป็ น vasculopathy
หมายเหตุ ผูป้ ว่ ย PAH ในโรค connective tissue disease บางโรคเช่น lupus(2), mixed connective
tissue disease (MCTD), overlapping syndrome หากตรวจพบว่ามีอาการหรืออาการแสดงทีบ่ ่งบอกว่า
มี active disease ของอวัยวะหรือระบบอื่นร่วมด้วยอาจตอบสนองต่อ steroid และหรือ
immunosuppressive therapy
ข้อควรระวัง การทํา 6MWT ในผูป้ ว่ ย scleroderma แม้วา่ งานวิจยั ต่างๆ ทีเ่ กีย่ วกับการรักษา PAH ใน
ผูป้ ว่ ย scleroderma จะให้ 6MWT เป็ นหนึ่งในปจั จัยใช้บ่งถึงการพยากรณ์โรค แต่พบว่ายังมีปญั หาใน

54

การเทียบเคียง 6MWT นี้กบั การพยากรณ์โรค เนื่องจากผูป้ ว่ ย scleroderma มีปญั หาเรือ่ งผิวหนังทีต่ งึ
แข็ง ข้อติดยึด ข้ออักเสบ และกล้ามเนื้ออักเสบร่วม ทําให้การแปลผล 6MWT อาจไม่ถูกต้องเท่าทีค่ วร
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ภาคผนวกที่ 4 การดูแลรักษาผูป้ ่ วยภาวะความดันหลอดเลือดปอดสูงซึ่งมีสาเหตุมาจากโรคปอด
และ/หรือภาวะพร่องออกซิ เจน (Pulmonary hypertension due to lung disease and/or hypoxia)
ผูป้ ว่ ยกลุ่มนี้มโี รคทางระบบการหายใจ เช่น โรคปอดอุดกัน้ เรือ้ รัง (chronic obstructive
pulmonary disease; COPD), interstitial lung disease หรือภาวะทีท่ าํ ให้ออกซิเจนในเลือดตํ่าแม้วา่ จะ
ไม่ได้มโี รคทีเ่ นื้อปอดโดยตรง เช่น obstructive sleep apnea หรือการอาศัยอยูใ่ นทีส่ งู เป็ นเวลานาน
(high altitude) เป็ นต้น ส่วนใหญ่ภาวะความดันหลอดเลือดปอดสูงในผูป้ ว่ ยกลุ่มนี้มกั ไม่รนุ แรงแต่การพบ
ภาวะความดันหลอดเลือดปอดสูงร่วมด้วยนอกจากจะทําให้ผปู้ ว่ ยมีอาการเหนื่อยมากขึน้ แล้ว ยังมีผลทํา
ให้การพยากรณ์โรคเลวลง
การวิ นิจฉัย
ผูป้ ว่ ยกลุ่มนี้ ควรพิจารณาตรวจคัดกรองว่ามีภาวะความดันหลอดเลือดปอดสูงร่วมด้วยหรือไม่ ใน
ผูป้ ว่ ยทีม่ อี าการเหนื่อยมากโดยไม่สมั พันธ์กบั ความรุนแรงของโรคปอดเดิม มีผลการตรวจร่างกายเข้าได้
กับภาวะหัวใจด้านขวาล้มเหลว มี hypoxemia หรือเป็ น lung transplantation candidate
การตรวจคัดกรองเบือ้ งต้นควรตรวจโดย echocardiography (3, ++) มีขอ้ บ่งชีค้ อื เพือ่ วินิจฉัย
ยืนยันภาวะความดันหลอดเลือดปอดสูงหรือเพือ่ หาสาเหตุอ่นื หรือโรคร่วมทีม่ สี าเหตุมาจากโรคหัวใจ
ด้านซ้าย แต่อาจมีขอ้ จํากัดในการตรวจเนื่องจาก poor acoustic window จากเงาปอดทีม่ าบัง ส่วนการ
ตรวจยืนยันด้วย right heart catheterization (3, ++) ในผูป้ ว่ ยกลุ่มนี้ควรทําในกรณีต่อไปนี้
- ผูป้ ว่ ยทีผ่ ลของ echocardiography ยังไม่ชดั เจน
- ผูป้ ว่ ยทีเ่ ป็ น candidate ของการผ่าตัด โดยเฉพาะผ่าตัดทํา organ transplantation
การรักษา
ในปจั จุบนั ยังไม่มกี ารรักษาจําเพาะสําหรับภาวะความดันหลอดเลือดปอดสูงในผูป้ ว่ ยกลุ่มนี้
ยกเว้นในผูป้ ว่ ย COPD พบว่าการให้ long term oxygen therapy ในกรณีทม่ี ี pulmonary hypertension
ร่วมด้วย มีประโยชน์และลดอัตราการเสียชีวติ จาก COPD ลงได้ (3, ++) สําหรับโรคอื่นทีม่ ี hypoxia
การให้ออกซิเจน น่าจะได้ประโยชน์ในการประคับประคองภาวะความดันหลอดเลือดปอดสูงเช่นกัน ส่วน
การให้ยากลุ่ม PAH specific therapy ในผูป้ ว่ ยกลุม่ นี้มรี ายงานประปราย ยังไม่มขี อ้ สรุปแน่ชดั ว่าได้
ประโยชน์ ในบางกรณีอาจมีผลให้ hypoxemia มากขึน้ ด้วย จึงยังไม่แนะนําให้ใช้ (3, -)
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ภาคผนวกที่ 5 การติ ดตามการรักษาการดูแลรักษาผูป้ ่ วยภาวะความดันหลอดเลือดปอดสูงจาก
ลิ่ มเลือดอุดตันหลอดเลือดแดงปอดเรือ้ รัง (Pulmonary hypertension due to chronic
thrombotic and/ or embolic disease; CTEPH)
เนื่องจากเป็ นโรคทีม่ กี ารรักษาจําเพาะทีท่ าํ ให้หายขาดได้ จําเป็ นทีจ่ ะต้องตรวจวินิจฉัยแยกโรค
กลุ่มนี้ให้ได้ก่อนเสมอในผูป้ ว่ ยทีม่ าพบแพทย์ดว้ ย pulmonary hypertension แม้วา่ จากประวัตจิ ะไม่พบ
ปจั จัยเสีย่ งต่อการเกิดลิม่ เลือดอุดตันหลอดเลือดแดงปอดก็ตาม
การวิ นิจฉัย
ตรวจได้หลายวิธี เช่น multirow detector computerized tomographic pulmonary
angiography (CTPA) หรือ pulmonary angiography และ/ หรือ ventilation-perfusion lung scan, ใน
กรณีทผ่ี ลการตรวจเบือ้ งต้นไม่ชดั เจน ส่วนการตรวจอืน่ ๆ เช่น polysomnography, lung volume study,
DLCO ควรทํากรณีทส่ี งสัยจากลักษณะทางคลินิก การตรวจ pulmonary angiography เป็ นการตรวจขัน้
สุดท้ายเพือ่ วินิจฉัย CTEPH และประเมินว่าสามารถรับการรักษาด้วยการผ่าตัด
thromboendarterectomy ได้หรือไม่ มักต้องส่งต่อผูป้ ว่ ยไปยังสถานทีท่ ม่ี อี ุปกรณ์และเครือ่ งมือพร้อมใน
การดูแลผูป้ ว่ ยกลุ่มนี้ (3, +)
การรักษา
Surgical pulmonary thromboendarterectomy เป็ นการรักษาหลัก (treatment of choice) ใน
ผูป้ ว่ ยกลุ่มนี้ (3, ++) เฉพาะทีม่ ลี มิ่ เลือดและ organized thrombi ตัง้ แต่บริเวณขัว้ หลอดเลือดแดงปอด
ส่วนต้น (proximal pulmonary artery) ผูป้ ว่ ยทุกรายควรได้รบั ยาต้านการแข็งตัวของเลือดตลอดชีวติ ถ้า
ไม่มขี อ้ ห้าม พิจารณาให้ออกซิเจนในกรณีทม่ี ี hypoxemia ร่วมด้วย อาจพิจารณาใส่ inferior vena
caval filter (3, +/-) ร่วมด้วยโดยเฉพาะในรายทีต่ อ้ งหยุด anticoagulant เพือ่ เตรียมทํา pulmonary
thromboendarterectomy ส่วนการใช้ยา PAH specific therapy ได้ประโยชน์ในผูป้ ว่ ย CTEPH บาง
กรณีต่อไปนี้คอื (3, +/-)
- ผูป้ ว่ ยทีม่ ี organized thrombi ทีบ่ ริเวณแขนงหลอดเลือดแดงปอดส่วนปลาย (distal pulmonary
artery) หรือมีโรคร่วมรุนแรงอื่น ไม่สามารถรักษาด้วยการผ่าตัดได้
- ให้ในระยะก่อนผ่าตัด pulmonary thromboendarterectomy เพือ่ ควบคุมความดันหลอดเลือด
ปอด
- ผูป้ ว่ ยทีย่ งั พบภาวะความดันหลอดเลือดปอดสูงภายหลังจากผ่าตัด pulmonary
thromboendarterectomy แล้ว
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ภาคผนวกที่ 6 การติ ดตามการรักษาภาวะความดันหลอดเลือดแดงปอดสูงที่สมั พันธ์กบั
โรคหัวใจพิ การแต่กาํ เนิ ด (Pulmonary arterial hypertension associated with congenital heart
disease)
คําจํากัดความ
นอกจากให้คาํ จํากัดความเดียวกับ PAH อื่น ดังทีก่ ล่าวมาแล้ว (1) นิยมให้คาํ จํากัดความ โดยเทียบ
ค่าสัดส่วนระหว่าง “ค่าความดันซิสโตลิกของหลอดเลือดแดงปอด (pulmonary systolic artery pressure;
PSAP) กับค่าความดันซิสโตลิกของความดันร่างกาย (systolic blood pressure; SBP) โดยถือว่ามี PAH
เมือ่ PSAP มากกว่าร้อยละ 25 ของ SBP ทัง้ นี้อาจเป็ นการวินิจฉัยจากการตรวจ echocardiography
และ/หรือจากการตรวจสวนหัวใจก็ได้ (4, ++) และประเมินความรุนแรงดังนี้
Mild PAH
เมือ่ ค่า PSAP มากกว่าร้อยละ 25-50 ของ SBP
Moderate PAH
เมือ่ ค่า PSAP มากกว่าร้อยละ 50-75 ของ SBP
Severe PAH
เมือ่ ค่า PSAP มากกว่าร้อยละ 75 ของ SBP
การวิ นิจฉัย
โดยทัวไปมี
่
คาํ แนะนําในการให้การวิ นิจฉัยดังนี้ (4,++)
ส่งตรวจภาพรังสีทรวงอก (CXR) คลื่นไฟฟ้าหัวใจ (ECG) วัดระดับออกซิเจน (pulse oximetry) ที่
แขนและขาสองข้างรวมเป็ น 4 ตําแหน่ง ทุกราย
ส่งตรวจ echocardiography ต้องพิจารณาว่าผูป้ ว่ ยมี PAH ร่วมด้วยหรือไม่และ PAH เกิดจาก
high pulmonary blood flow หรือเกิดจาก high pulmonary vascular resistance(2)
ส่งตรวจสวนหัวใจโดยอาจทําทัง้ right และ left heart catheterization ในรายทีต่ อ้ งการวินิจฉัย
ภาวะโรคหัวใจพิการแต่กาํ เนิด หรือต้องการยืนยันและประเมินความรุนแรง ความเสีย่ งในการ
รักษาของภาวะ PAH โดยการทํา acute pulmonary vasoreactivity testing และ balloon/device
occlusion(2,3)
การตรวจสวนหัวใจ(4, 5)
1. Evaluate PAH and severity
นอกจากใช้ในการวัด pulmonary artery pressure (PAP) โดยตรงแล้ว ค่า hemodynamic อื่นที่
ควรวัด เพิม่ เติมมีดงั นี้ right atrium pressure (RAP), right ventricular pressure (RVP), pulmonary
artery pressure (PAP), pulmonary capillary wedge pressure (PCWP) หรือวัดค่า left ventricular
end diastolic pressure (LVEDP) โดยตรง และ cardiac output (CO) ช่วยในการประเมินการทํางาน
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ของหัวใจและบอกถึงความรุนแรงในการดําเนินโรค โดยผูป้ ว่ ยทีม่ ี RV failure (end stage) ค่า CO จะ
ตํ่าลง ทีส่ าํ คัญคือค่า PAP และ PVR จะมีคา่ ตํ่าลงด้วย ซึง่ ทําให้การแปลผลอาจคิดว่าอาการดีขน้ึ ถ้าดูแต่
ค่า PAP เพียงอย่างเดียว
2. Evaluate magnitude of the shunt
.
.
โดยทัวไปโรคหั
่
วใจพิการแต่กาํ เนิดทีม่ ี Qp:Qs > 1.5:1 ควรได้รบั การรักษาโดยการผ่าตัดหรือรักษาผ่าน
สายสวนหัวใจ เพือ่ ป้องกันภาวะแทรกซ้อนจาก PAH และ Eisenmenger physiology
3. Evaluate status of the pulmonary circulation
ในอดีตค่า PVRi > 6-8 Wood units·m2 จะจัดว่าเป็ น Eisenmenger syndrome และเป็ นข้อห้ามในการ
รักษาโดยการผ่าตัด อย่างไรก็ตามในปจั จุบนั ความก้าวหน้าในการรักษามากขึน้ แนะนําให้ทาํ acute
vasoreactivity test ร่วมด้วยเพือ่ ประเมินค่า hemodynamic อื่นเพือ่ ช่วยในการตัดสินใจ (ตารางที่ 1)
4. Trial of test occlusion
ในผูป้ ว่ ยที่ PVR สูงมากแต่ยงั มี pulmonary reactivity อาจใช้บอลลูนหรืออุปกรณ์พเิ ศษ (device) ในการ
ทดลองปิดรอยรัวชั
่ วคราว
่
ถ้ามีการลดลงของ cardiac output และ/หรือ มีการเพิม่ ขึน้ ของ RV filling
pressure บ่งบอกว่าผูป้ ว่ ยน่าจะไม่ได้ประโยชน์จากการรักษา
การแบ่งกลุ่มผูป้ ่ วยโรคหัวใจพิ การแต่กาํ เนิ ดภาวะความดันหลอดเลือดแดงปอดสูง
เพือ่ การดูแลรักษาทีเ่ หมาะสม จึงมีการจําแนกผูป้ ว่ ยตามอาการเป็ น 4 กลุ่ม(6) ดังนี้ (1,++)
1. PAH associated with systemic-to-pulmonary shunt
กลุ่มนี้มกี ารเพิม่ ของปริมาณเลือดทีไ่ ปปอดมักพบว่า Qp:Qs > 1.5:1 โดยที่ PVR และ PCWP จะไม่สงู
มาก โดยทัวไปถ้
่ า PVRi ไม่เกิน 6-8 Wood units·m2 หรือ PVR:SVR < 0.3:1(7) เมือ่ ได้รบั การรักษา
แก้ไขความผิดปกติ ความดันในหลอดเลือดแดงปอดมักจะลดลงและกลับสูภ่ าวะปกติได้ (reversibility) จึง
พิจารณาให้รกั ษารอยโรคในกลุ่มนี้
2. Eisenmenger syndrome
ผูป้ ว่ ยกลุ่มแรกหากไม่ได้รบั การรักษาภายในเวลาทีเ่ หมาะสม
ปริมาณเลือดไปปอดทีเ่ พิม่ มากขึน้ เป็ น
เวลานาน จะทําให้เกิดการเปลีย่ นแปลงของหลอดเลือดปอดจนทําให้ PVR สูงมากนําไปสูก่ ารไหล
ย้อนกลับของเลือดดําไปยังร่างกายทําให้ผปู้ ว่ ยมีอาการเขียว
โดยทัวไปถื
่ อว่าผูป้ ว่ ยทีจ่ ดั ว่าอยูใ่ นกลุ่ม
Eisenmenger physiology มีลกั ษณะร่วมกันดังนี้
1) มีรอยโรคหัวใจพิการแต่กาํ เนิดขนาดใหญ่
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2) มีระดับความอิม่ ตัวของออกซิเจนน้อยกว่าร้อยละ 90 และ
3) มี severe PAH (PSAP > ร้อยละ 75 ของ SBP), PCWP < 15 mmHg, PVRi > 6-8 Wood units·m2
หรือ PVR:SVR > 0.5:1
ผูป้ ว่ ยกลุ่มนี้ควรส่งต่อเพือ่ เฝ้าระวังและรับการรักษาภาวะแทรกซ้อนต่างๆ โดยแพทย์ผเู้ ชีย่ วชาญเท่านัน้
เนื่องจากมีขอ้ มูลสนับสนุ นว่าการให้ PAH-specific drug บางชนิดอาจทําให้ PVR ลดลงได้โดยทีไ่ ม่ทาํ
ให้อาการผูป้ ว่ ยแย่ลง
3. PAH after corrective cardiac surgery
ผูป้ ว่ ยกลุ่มนี้ได้รบั การรักษาแก้ไขความผิดปกติไปแล้ว แต่ยงั มี PAH อาจจะเกิดขึน้ ช่วงสัน้ ๆ หลังการ
รักษา หรืออาจเกิดขึน้ ซํ้าหลังได้รบั การรักษาไปหลายเดือนแล้ว หรือเป็ นผลแทรกซ้อนจากการผ่าตัด
หรือมี residual defect เหลืออยู่ ผูป้ ว่ ยกลุ่มนี้ควรได้รบั การประเมินโดยแพทย์ผเู้ ชีย่ วชาญ และติดตาม
จนกว่าภาวะความดันหลอดเลือดปอดกลับสูภ่ าวะปกติ อาจพิจารณาให้การรักษาตามสาเหตุทพ่ี บตาม
ความเหมาะสมหรือให้ PAH-specific drug เช่นเดียวกับ PH class I
4. PAH with small defects
ผูป้ ว่ ยกลุ่มนี้มเี พียงรอยโรคขนาดเล็ก ผูป้ ว่ ยน่าจะเป็ น IPAH ทีพ่ บร่วมกับโรคหัวใจพิการแต่กาํ เนิด
มากกว่า (idiopathic like PAH) กลุ่มนี้ควรมุง่ เน้นรักษาภาวะ IPAH และพิจารณารักษาโรคหัวใจพิการ
แต่กาํ เนิดตามข้อบ่งชีเ้ ฉพาะโรค ควรได้รบั การประเมินโดยแพทย์ผเู้ ชีย่ วชาญและพิจารณาให้ PAHspecific drug เช่นเดียวกับ PH class I
Acute vasoreactivity test
การประเมินว่าภาวะความดันหลอดเลือดแดงปอดสูงในผูป้ ว่ ยโรคหัวใจพิการแต่กาํ เนิดทีม่ ี severe PAH
และ PVR ทีส่ งู (> 4 Wood units·m2) รวมถึงการใช้ PAH specific drug ทีอ่ อกฤทธิ ์ขยายหลอดเลือด
แดงปอด เพือ่ พิจารณาว่าผูป้ ว่ ยรายนัน้ ยังเหมาะสมทีจ่ ะได้รบั การรักษาแก้ไขความผิดปกติหรือไม่ ในทาง
ปฏิบตั นิ ิยมพิจารณาการตอบสนอง (positive response) จากตัวแปรหลายๆตัวร่วมกันมากกว่าใช้ตวั แปร
ใดเพียงตัวแปรเดียว
ข้อควรพิ จารณา
- ค่า hemodynamic ทีค่ วรได้จากการตรวจสวนหัวใจทัง้ ก่อนและหลังให้ PAH specific drug
ได้แก่ Aortic saturation, RAP, RVP, PAP, AOP, LVP, Qp:Qs, Rp, Rp:Rs, CO
- วัดค่า PSAP ต่อ SBP ในเวลาเดียวกันเพือ่ ประเมินความรุนแรงของ PAH
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- โดยทัวไป
่ ถ้าผูป้ ว่ ยไม่มี severe PAH ไม่มคี วามจําเป็ นต้องทํา vasoreactivity ต่อ สามารถ
พิจารณาให้รบั การรักษาโดยการผ่าตัดหรือรักษาผ่านสายสวนได้เลย (++,4)
- ตัวแปรต่างๆทีใ่ ช้พยากรณ์วา่ ผูป้ ว่ ยยังเหมาะสมทีจ่ ะได้รบั การรักษาแก้ไขความผิดปกติ โดยการ
ทํา acute pulmonary vasoreactivity test โดยใช้ภาวะทีผ่ ปู้ ว่ ยหายใจ room air หรือได้รบั
ออกซิเจนน้อยกว่าร้อยละ 30 และยังไม่ได้ PAH specific drug ใดๆ ได้แสดงไว้ในตารางที่ 6-1
- ในภายหลังจากได้รบั การทดสอบ vasoreactivity ด้วย agent ต่างๆ (ควรระวังในการแปลผลถ้า
ใช้ oxygen เป็ น agent) มีตวั แปรทีใ่ ช้พยากรณ์วา่ ผูป้ ว่ ยยังเหมาะสมทีจ่ ะได้รบั การรักษาแก้ไข
ความผิดปกติ ดังตารางที่ 6-2

ตารางที่ 6-1 ตัวแปรหลังจากได้รบั การทดสอบ vasoreactivity ด้วย agent ต่างๆ (ควรระวังการแปล
ผลในการใช้ oxygen เป็ น agent) เพือ่ แสดงถึงการตอบสนองต่อการทดสอบในผูป้ ว่ ย APAH/CHD
ตัวแปรที่บง่ ว่าควรได้รบั
systemic-to-pulmonary shunt closure
(positive response)

Agent

ระดับคุณภาพของหลักฐาน,
ระดับคําแนะนํา

Any

1,++

• PVR:SVR ลดลงเหลือ < 0.42(9)

Oxygen

1,++

• PVR:SVR ลดลงเหลือ < 0.3(7,11)

iNO or Iloprost

1,++

• PVR:SVR ลดลงเหลือ < 0.27(9)

Oxygen + iNO

1,++

• PVR ลดลงเหลือ

< 6-8 Wood units·m2 (8-10)

• ค่า PVR ลดลง

≥ ร้อยละ 10-20(7,11)

iNO or Iloprost

3,+/-

• ค่า PVR:SVR ลดลง

≥ ร้อยละ 10-20(7,9)

iNO or Iloprost

3,+/-
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ตารางที่ 6-2 Hemodynamic data ทีส่ ามารถรักษาโดยการปิ ด systemic-to-pulmonary shunt ใน
ผูป้ ว่ ย congenital heart disease
ตัวแปรที่บง่ ว่าควรได้รบั
systemic-to-pulmonary shunt closure
• PVR
< 6-8 Wood units·m2 (7,8)
• PVR:SVR < 0.3-0.33 (7-9)
• PVR:SVR < 0.5
• DBP (AOP-PAP) > 20 mmHg

ระดับคุณภาพของหลักฐาน
ระดับคําแนะนํา
1, ++
1, ++
4, +
4, +

DBP (AOP-PAP) ค่าความดันเลือดทีต่ ่างกันระหว่างค่า diastolic pressure ใน aorta และ pulmonary
artery
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ภาคผนวกที่ 7 การทําหัตถการและการผ่าตัดเพื่อการรักษาสําหรับผูป้ ่ วยภาวะความดันหลอด
เลือดปอดสูง (Intervention and surgical modalities of treatment in pulmonary
hypertension)(1)
Surgical management in congenital heart disease with pulmonary hypertension
การประเมินภาวะความดันหลอดเลือดแดงปอดสูงในผูป้ ว่ ยโรคหัวใจพิการแต่กาํ เนิดทีม่ ี severe
PAH นัน้ เพือ่ พิจารณาว่าผูป้ ว่ ยรายนัน้ ยังเหมาะสมทีจ่ ะได้รบั การรักษาแก้ไขความผิดปกติหรือไม่
โดยทัวไปผู
่ ป้ ว่ ยควรจะได้รบั การผ่าตัด repair of the shunt ก่อนทีจ่ ะเกิด pulmonary vascular disease
การพิจารณาผ่าตัด ดูจาก pulmonary vascular resistance < 6 Wood units·m2 ถือว่าอยูใ่ นกลุ่ม
“safe” สําหรับการผ่าตัด อย่างไรก็ตาม การผ่าตัดแก้ไขความผิดปกติของหัวใจในกรณี large systemicto-pulmonary shunts ไม่สามารถรับประกันได้วา่ ผูป้ ว่ ยจะไม่เกิด pulmonary vascular disease
ภายหลังจากทีไ่ ด้รบั การผ่าตัดไปแล้ว ผูป้ ว่ ยทีม่ ี pulmonary vascular resistance 6 – 8 Wood
units·m2 ถือว่าอยูใ่ นกลุ่ม “grey zone” ซึง่ ค่อนข้างมีปญั หาในการพิจารณาผ่าตัด มีความเสีย่ งสูง และ
ไม่แน่วา่ จะได้ประโยชน์จากการผ่าตัดหรือไม่ (ในทางปฏิบตั นิ ิยมพิจารณาการตอบสนอง (positive
response) จากตัวแปรหลายๆ ตัวร่วมกันมากกว่าใช้ตวั แปรใดเพียงตัวแปรเดียว ดูรายละเอียดประกอบ
ในภาคผนวกที่ 6)
ในราย end-stage disease (Eisenmenger syndrome) ทีย่ งั ไม่ได้รบั การผ่าตัดแก้ไขความ
ผิดปกติของหัวใจ การผ่าตัดเพือ่ แก้ไข anatomical defect เป็ นข้อห้ามอย่างเด็ดขาดในกรณีเช่นนี้ การ
ผ่าตัดรักษาทําได้เพียงอย่างเดียวเท่านัน้ คือ heart-lung transplantation หรือ lung transplantation
ร่วมกับ corrective cardiac surgeryในรายทีไ่ ด้รบั การผ่าตัดแก้ไขความผิดปกติของหัวใจแล้ว แต่เกิด
pulmonary vascular disease มีอาการเลวลงจนจัดในกลุ่ม Eisenmenger syndrome การรักษาทีท่ าํ ได้
คือให้ PAH-specific drug หรือ heart-lung transplantation
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Interventional and surgical modalities of treatment in pulmonary hypertension
แบ่งเป็ น 5 หัวข้อ
1. Chronic thromboembolic pulmonary hypertension (CTEPH)
2. Atrial septostomy in severe PAH
3. Lung transplantation
4. Extracorporeal life support
5. Ventricular assist devices
Chronic thromboembolic pulmonary hypertension (CTEPH)
ถ้า mPAP > 25 mmHg ถือว่าเป็ น symptomatic PAH โดย การรักษาทีแ่ นะนําอันดับแรก คือ
การผ่าตัด pulmonary endarterectomy เมือ่ วินิจฉัยภาวะ CTEPH ได้แล้ว ควรส่งต่อไปยังสถาบันทีท่ าํ
การรักษาด้วยการผ่าตัดได้ เพือ่ ให้ศลั ยแพทย์ทาํ การประเมิน ถ้าคิดว่าผ่าตัดได้ ไม่ควรทีจ่ ะรอนาน
โดยทัวไป
่ การผ่าตัดจะช่วยทําให้มอี ตั ราการรอดชีวติ สูงขึน้ โดยทีข่ ณะนี้ยงั ไม่มหี ลักฐานใด ๆ ทีบ่ ่งบอก
ว่าการรักษาทางยา จะมาทดแทนการผ่าตัดได้ อัตราการเสียชีวติ จากการผ่าตัด จะประมาณ
ร้อยละ 4 – 7 ทัง้ นี้ ขึน้ กับ
- ศัลยแพทย์ และ center experience
- Concordance between PVR and anatomic disease
- Pre-operative PVR < 1,000 – 1,200 dynes/sec/cm-5
- Absence of select comorbidities ( เช่น splenectomy, ventriculoatrial shunts)
- Post-operative PVR < 500 dynes/sec/cm-5
อย่างไรก็ตาม ประโยชน์ของการผ่าตัดนัน้ ไม่ได้เห็นผลทันที และอาจต้องใช้เวลานานถึง 6 เดือน จึงจะ
ได้รบั ประโยชน์อย่างเต็มที่ โดยทัวไปแล้
่
วจะต้องทําการประเมิน hemodynamics ในช่วง 6 – 12 เดือน
หลังผ่าตัด โดยในรายทีย่ งั มี persistent pulmonary hypertension หลังผ่าตัดนัน้ ยังไม่สามารถบอกได้วา่
การรักษาด้วยยาจะได้ประโยชน์หรือไม่ ในรายทีไ่ ม่สามารถผ่าตัดได้ พบว่าการให้ยาอาจช่วยทําให้
hemodynamics ดีขน้ึ
Atrial septostomy (AS) in severe PAH
AS จะช่วย decompress right ventricle ผูป้ ว่ ยทีจ่ ะได้ประโยชน์จาก AS ได้แก่ ผูป้ ว่ ย IPAH ทีม่ ี
syncope, persistent RV failure และไม่ตอบสนองต่อการรักษาด้วยยา AS จะใช้เพือ่ เป็ น bridge to
lung transplantation และช่วยยืดอายุผปู้ ว่ ยทีร่ อ lung transplantation AS ไม่ได้เปลีย่ นการดําเนินของ
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โรค แต่ทาํ ให้คุณภาพชีวติ ดีขน้ึ วิธกี ารทําทีแ่ นะนํา ในการทํา AS คือ step wise balloon dilatation
อัตราการเสียชีวติ ขณะทําหัตถการ ประมาณร้อยละ 5 ถ้า RAP > 20 mmHg จะพบว่ามีอตั ราการ
เสียชีวติ ค่อนข้างสูง และจะไม่ทาํ AS ในกรณีต่อไปนี้
-

Oxygen saturation < 90 % in room air
RAP > 20 mmHg
LVEDP > 18 mmHg

Lung transplantation
Bilateral lung transplantation หรือ heart-lung transplantation โดยไม่แนะนําให้ทาํ single lung
transplantation ถือว่าเป็ นการรักษาขัน้ สุดท้ายหลังจากการให้ PAH-specific drug ไม่ได้ผล แม้วา่ การใช้
ยาจะช่วยยืดระยะเวลาการทํา transplantation แต่ในผูป้ ว่ ย WHO FC IV ทีม่ เี กณฑ์ครบถ้วน ควร
พิจารณาทํา transplantationโดยเร็วอัตราการรอดชีวติ ที่ 5 ปี ภายหลัง transplantation ประมาณร้อยละ
45 – 50 โดยมีคุณภาพชีวติ ทีด่ ขี น้ึ
Extracorporeal Life Support (ECLS)
พิจารณาทํา ECLS เมือ่ conventional support for RV ไม่ได้ผล ซึง่ อาจจะเป็ นแบบใดแบบหนึ่ง
ดังนี้
Venovenous type ECLS เพือ่ carbon dioxide removal, improve oxygenation, RV afterload
reduction
Venoarterial type ECLS เพือ่ RV decompression and support และใช้ภายหลัง lung
transplantation
ECLS เป็ นวิธกี ารช่วยชีวติ ในผูป้ ว่ ยอาการหนักทีม่ ภี าวะหัวใจห้องล่างขวาล้มเหลว อย่างไรก็ตาม ยังไม่มี
ข้อมูลสนับสนุนจากการวิจยั ทีม่ หี ลักฐานอ้างอิงทีด่ พี อ
Ventricular Assist Devices
ปจั จุบนั ยังมีขอ้ มูลค่อนข้างน้อย right ventricular assist device อาจมีประโยชน์ในภาวะหัวใจห้อง
ล่างขวาล้มเหลวอันเนื่องมาจากหัวใจห้องล่างซ้ายล้มเหลว
References
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ภาคผนวกที่ 8 Perioperative management of patients with pulmonary hypertension
ผูป้ ว่ ยทีม่ คี วามดันเลือดปอดสูงมารับการผ่าตัด จะมีความเสีย่ งสูงของการเกิด morbidity และการ
เสียชีวติ ในระยะหลังผ่าตัด เนื่องจากเกิดภาวะแทรกซ้อนทีเ่ กีย่ วข้องกับภาวะความดันเลือดปอดสูง และ
อาจเสียชีวติ มากถึงร้อยละ 14 โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในการผ่าตัดแบบเร่งด่วน การผ่าตัดใหญ่ (major) การ
ผ่าตัดทีม่ กี าร shift ของสารนํ้าปริมาณมาก และการผ่าตัดทีใ่ ช้เวลานาน ดังนัน้ ต้องเข้าใจอย่างดีเกีย่ วกับ
พยาธิสรีรวิทยา รวมทัง้ ทางเลือกในการรักษาของผูป้ ว่ ยกลุ่มนี้
จุดมุ่งหมายของการให้ยาระงับความรู้สึก
ควรประเมิน perioperative risk, ชนิดของการผ่าตัด, functional class ของผูป้ ว่ ย ความรุนแรงของภาวะ
ความดันเลือดปอดสูง การทํางานของหัวใจห้องล่างขวา และโรค/ภาวะผิดปกติรว่ ม เพือ่ ให้ประสบ
ความสําเร็จในการระงับความรูส้ กึ ผูป้ ว่ ยกลุ่มทีม่ คี วามดันเลือดปอดสูง จะต้องมีจุดหมายปลายทาง คือ
1.
หลีกเลีย่ งปจั จัยและยาทีส่ ง่ เสริมให้มี pulmonary vascular resistance (PVR) เพิม่ สูง คงไว้
ซึง่ สมดุลของ PVR กับ systemic vascular resistance (SVR) เพือ่ ให้ Qp : Qs อยูป่ ระมาณ 1
2.
หลีกเลีย่ งปจั จัยและยาทีก่ ดการทํางานของหัวใจห้องล่างขวา
3.
ให้สารนํ้า และ/หรือ เลือดและส่วนประกอบของเลือด (หมายถึง preload) ปริมาณเพียงพอ
โดยไม่มากเกิน
4.
พยายามคงไว้ซง่ึ การเต้นของหัวใจแบบ sinus rhythm
5.
คงไว้ซง่ึ การบีบตัว (contractility) ของหัวใจทีด่ ี
ปัจจัยที่ช่วยลด PVR ได้แก่
1.
ภาวะ respiratory และ/หรือ metabolic alkalosis, pH ของเลือด 7.50-7.55
2.
hyperventilation เพือ่ ให้มี hypocarbia (PaCO2 28-35 mmHg) โดยใช้ tidal volume 8-10
ml/kg และ เพิม่ อัตราเร็วของการหายใจ เพือ่ ให้คา่ pH และ PaCO2 อยูใ่ นเกณฑ์ดงั กล่าว
ข้างต้น
3.
ควบคุมการหายใจ ให้สดู ดมออกซิเจนความเข้มข้นสูงเพือ่ ให้มี PaO2 มากกว่า 100 mmHg
คงไว้ซง่ึ functional residual capacity (FRC) ปกติ ไม่มถี ุงลมปอดแฟบ (atelectasis) ใช้
ความดันบวกโดยมีความดัน airway ไม่สงู และไม่ใช้ PEEP สูงมาก
4.
หลีกเลีย่ งการให้สารนํ้าปริมาณมาก หวังผลว่าปอดไม่มนี ้ําคัง่
5.
ให้ยาระงับความรูส้ กึ และยากลุ่ม opioids ขนาดเพียงพอ เพือ่ ให้ผปู้ ว่ ยสลบลึกพอและไม่เจ็บ
หวังผลลดการกระตุน้ ระบบประสาท sympathetic จากความเจ็บปวดจากการผ่าตัดหรือ
หัตถการต่าง ๆ และ
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6.

บริหารยาขยายหลอดเลือดปอดเข้าหลอดเลือดดํา (nitroglycerin, iloprost, milrinone), สูด
ดมnitric oxide หรือ inhaled iloprost

ปัจจัยส่งเสริ มให้ PVR สูง ได้แก่
1. ภาวะ respiratory และ metabolic acidosis
2. มีคาร์บอนไดออกไซด์คงั ่
3. ภาวะเลือดและเนื้อเยือ่ ขาดออกซิเจน
4. การช่วยหายใจด้วยแรงดันบวกสูงมาก ใช้ tidal volume สูง (hyperinflation ปอด), ใช้ PEEP
ขนาดสูง
5. ถุงลมปอดแฟบ หรือ lung collapse
6. มีน้ําในปอดมาก
7. อุณหภูมกิ ายตํ่า
8. เลือดข้น (hemoconcentration)
9. การดูดเสมหะ ไอ ร้องงอแง และ laryngospasm
10. ท้องอืด ทําให้กะบังลมทํางานและเคลื่อนไหวไม่ดี
11. มีการกระตุน้ ระบบประสาท sympathetic ได้แก่ การดมยาสลบตืน้ อาการเจ็บปวด ความเครียด
12. ยาตีบหลอดเลือด และ
13. การให้ยา protamine เพือ่ แก้ฤทธิ ์ heparin เมือ่ สิน้ สุดการใช้เครือ่ งหัวใจ-ปอดเทียม
การจัดการให้ยาระงับความรู้สึก (anesthetic management) ประกอบด้วย
1. การประเมิ นผูป้ ่ วยก่อนผ่าตัด (preoperative evaluation)
ซักประวัติ ตรวจร่างกาย ตรวจการทํางานของหัวใจ เช่น ECG, echocardiography, right heart
catheterization ถ่ายภาพรังสีทรวงอก, ตรวจเลือด เช่น CBC, chemistry และ coagulogram รวมทัง้
ทบทวนการรักษาและยาทีผ่ ปู้ ว่ ยได้รบั
2. Premedication
ให้ยาสงบผูป้ ว่ ย ตาม ASA class ถ้ามีอาการรุนแรงอาจไม่ตอ้ งให้ยา sedation สําหรับผูป้ ว่ ยเด็กทีม่ ี
อาการไม่รนุ แรง ให้ midazolam หรือ chloral hydrate รับประทาน 1-2 ชัวโมงก่
่
อนผ่าตัด ร่วมกับยา
หัวใจและยาลดความดันเลือดปอดทีเ่ คยได้รบั
3. Monitoring
เพือ่ เฝ้าระวังก่อน ขณะและหลังผ่าตัด
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- การผ่าตัดเล็ก (minor surgery) ควรติดตาม noninvasive BP (NIBP), ECG, SpO2, Endtidal CO2 (PETCO2), ความดัน airway และอุณหภูมกิ าย
- การผ่าตัดใหญ่ (major surgery) ควรติดตามเช่นเดียวกับผ่าตัดเล็ก และเพิม่ การวัด CVP, Aline, ความดันเลือดปอด (PAP) ปริมาณปสั สาวะทุกชัวโมง
่ และ blood gases
- การผ่าตัดหัวใจ ติดตามแบบการผ่าตัดใหญ่ และเพิม่ การวัดความดันใน atrium ซ้าย,
hematocrit, activated clotting time (ACT) และระดับนํ้าตาลในเลือด
4. เทคนิ คการให้ยาระงับความรู้สึก ขึน้ อยูก่ บั ชนิดของการผ่าตัด ได้แก่
4.1 Local infiltration สําหรับการผ่าตัดเล็กบริเวณ periphery, ผิวหนัง
4.2 Total intravenous anesthesia (TIVA) สําหรับทําหัตถการส่องกล้องของระบบทางเดินอาหารและ
ผ่าตัดเล็ก
4.3 Nerve block, plexus block สําหรับผ่าตัดบริเวณ แขน ขา
4.4 Regional anesthesia สําหรับการผ่าตัดช่องท้องส่วนล่าง และ ขา ระวังความดันเลือดลดตํ่ารุนแรง
และการให้สารนํ้าปริมาณมาก การเลือกใช้ continuous epidural block จะค่อนข้างปลอดภัยกว่า
spinal block
4.5 การดมยาสลบ (general anesthesia) สําหรับการผ่าตัดทุกชนิด รวมทัง้ การผ่าตัดหัวใจ มีขอ้ ดี คือ
สามารถควบคุมการหายใจ และ oxygenation ได้ดี ใช้ balanced technique ให้ยา opioids เช่น
fentanyl หรือ morphine ให้ midazolam เพือ่ sedate ผูป้ ว่ ย ใช้ยาหย่อนกล้ามเนื้อ
nondepolarizing ตามความเหมาะสม หลีกเลีย่ ง N2O เนื่องจากพบว่าทําให้เพิม่ PVR และอาจมี
hypoxemia ได้ระหว่างดมสลบ ควรรักษาอุณหภูมกิ ายไว้ในเกณฑ์ปกติ ยกเว้นการผ่าตัดหัวใจ
เมือ่ เสร็จผ่าตัดสามารถแก้ฤทธิ ์ยาหย่อนกล้ามเนื้อและถอดท่อหายใจได้ในกลุ่มผูป้ ว่ ยทีไ่ ด้รบั การ
ผ่าตัดทัวไป
่ แต่กรณีมี fluid shift มาก มีอาการของความดันเลือดปอดสูงรุนแรงและการผ่าตัด
หัวใจชนิดใช้เครือ่ งหัวใจ-ปอดเทียม ควรคาท่อหายใจไว้ และใช้เครือ่ งช่วยหายใจควบคุมการ
หายใจต่อในไอซียู
สําหรับการผ่าตัดหัวใจ ซึง่ ต้องให้ protamine ขนาด 1.0 -1.3 เท่าของ mg heparin ขนาดแรกทีใ่ ช้
เพือ่ แก้ฤทธิ ์ heparin นัน้ จะต้องระมัดระวัง เนื่องจากยา protamine ส่งเสริมให้เกิด pulmonary
hypertension รุนแรงถึง crisis ได้อย่างรวดเร็ว ดังนัน้ อาจให้ ranitidine 1 mg/kg (สูงสุด 50 mg)
และ chlorpheniramine 0.2-0.4 mg/kg บริหารยาเข้าหลอดเลือดดํา ก่อนบริหารยา protamine
และบริหารยา protamine เข้าหลอดเลือดดําช้า ๆ (4,+/-)
5. การดูแลผูป้ ่ วยในระยะหลังผ่าตัด/หลังทําหัตถการ
5.1 พิจารณาถอดท่อหายใจในห้องผ่าตัดได้ในกรณีดงั กล่าวข้างต้น
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5.2 พิจารณาช่วยควบคุมการหายใจต่อในกรณีการผ่าตัดใหญ่ ผ่าตัดหัวใจ หรือมีอาการของความดัน
เลือดปอดสูงรุนแรง
5.3 ติดตามดูแลผูป้ ว่ ยต่อในไอซียู และมี monitoring เต็มทีส่ าํ หรับผูป้ ว่ ยอาการปานกลาง รุนแรง/
crisis สําหรับผูป้ ว่ ยอาการน้อยส่งกลับดูแลทีต่ กึ ผูป้ ว่ ยได้
5.4 ให้ออกซิเจนสูดดมต่อหลังผ่าตัด 12-72 ชัวโมง
่
5.5 ให้ยาขยายหลอดเลือดปอดต่อ อาจเป็ นชนิดสูดดม nitric oxide 5-20 ppm หรือพ่น iloprost ขนาด
2-5 ไมโครกรัมภายในเวลา 10 นาที ทุก 2-4 ชัวโมง
่ สําหรับรายรุนแรง ให้หยด iloprost ขนาด1-5
ng/kg/min เข้าหลอดเลือดดํา
5.6 ให้ยา inotrope ได้แก่ milrinone, dobutamine หรือ adrenaline ในกรณีตอ้ งช่วยการทํางานของ
หัวใจ
5.7 พิจารณาให้การระงับปวดอย่างเพียงพอ ด้วยยากลุ่ม opioid หรือ NSAIDs หรือยาชาเฉพาะทีด่ ว้ ย
เทคนิคทีเ่ หมาะสม
5.8 ให้สารนํ้าปริมาณเพียงพอสําหรับ maintain intravascular volume แต่อย่าให้มากเกิน
การรักษาผูป้ ่ วยที่มีอาการของความดันเลือดปอดสูงรุนแรง/ Crisis ในระยะ perioperative
1.
2.
3.

4.
5.
6.
6.1

6.2
6.3
6.4

ให้ยาระงับปวด และยาสลบผูป้ ว่ ย ขนาดเพียงพอเหมาะสม
ถ้าผูป้ ว่ ยยังไม่มที อ่ หายใจ ต้องใส่ทอ่ หายใจภายหลังให้ยาหย่อนกล้ามเนื้อ nondepolarizing
ช่วยหายใจด้วยแรงดันบวกให้มี pH ในเลือด เป็ น mild alkalosis (pH 7.50-7.55, PaCO2 28-35
mmHg) โดยหลีกเลีย่ งความดัน airway และ PEEP ในขนาดสูง ให้ FiO2 สูงเพือ่ ให้มี
PaO2 >100-150 mmHg และ suction ในท่อหายใจให้น้อยสุดเท่าทีจ่ าํ เป็ น
ให้สารนํ้าปริมาณเพียงพอโดยให้ระดับ CVP อยูป่ ระมาณ 8-12 mmHg ถ้ามีภาวะนํ้าเกินให้
furosemide 10-40 mg IV ในผูใ้ หญ่ หรือ 0.5-1 mg/kg ในผูป้ ว่ ยเด็ก
รักษาภาวะ metabolic acidosis ด้วยโซเดียมไบคาร์บอเนต และเพิม่ ventilation (เช่น เพิม่ อัตรา
การหายใจ) ถ้ามี respiratory acidosis
ให้ยาขยายหลอดเลือดปอด
สูดดม nitric oxide 10-50 ppm หรือ พ่น iloprost 20-25 mcg/kg ในเวลา 10-20 นาที ทุก 2-3
ชัวโมง
่ โดยผ่านเครือ่ ง Delphinus หรือ Obtineb หรือ Aeroneb ของ Bennett ventilator สําหรับ
ผูป้ ว่ ยเด็กอาจใช้ iloprost ขนาด 2-5 mcg ส่วนผูใ้ หญ่ใช้ยานี้ 10-20 mcg สูดดมนาน 10-20 นาที
IV nitroglycerin 0.1-5 mcg/kg/min และหรือ IV iloprost 1-5 mcg/kg/min
Milrinone 0.2-0.75 mcg/kg/min ออกฤทธิ ์ขยายหลอดเลือดและเป็ น inotrope ด้วย
ถ้าไม่ได้ทาํ ผ่าตัดเกีย่ วกับทางเดินอาหารและไม่มยี าดังกล่าวข้างต้น อาจใช้ sildenafil 0.1-0.3
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6.5
6.6
7.
7.1
7.2
7.3

mg/kg ละลายนํ้า 10-30 ml ใส่เข้าทางท่อ nasograstric
มีรายงานถึงการใช้ยา Bosentan ในช่วง postoperative (+/E)
Milrinone inhalation (+/E)
ให้ยา inotrope ช่วยเพิม่ การทํางานของหัวใจ
Dobutamine 1-10 mcg/kg/min
Isoproterenol 0.03-0.05 mcg/kg/min
Adrenaline 0.01-0.1 mcg/kg/min
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ศาสตราจารย์นายแพทย์ กฤตย์วกิ รม ดุรงค์พศิ ษิ ฏ์กุล
ประธานและผูแ้ ทนจากสมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทย
นายแพทย์ เกรียงไกร เฮงรัศมี
กรรมการและผูแ้ ทนจากสมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทย
พันเอกนายแพทย์ ครรชิต ปิ ยเวชวิรตั น์
กรรมการและผูแ้ ทนจากสมาคมเวชบําบัดวิกฤต
รองศาสตราจารย์นายแพทย์ เดโช จักราพานิชกุล
กรรมการและผูแ้ ทนจากสมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทย
ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์นายแพทย์ ณัฐพงษ์ เจียมจริยธรรม
กรรมการและผูแ้ ทนจากสมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย
รองศาสตราจารย์นายแพทย์ ทรงศักดิ ์ เกียรติชสู กุล
กรรมการและผูแ้ ทนจากสมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทย
อาจารย์นายแพทย์ รังสฤษฏ์ กาญจนะวณิชย์
กรรมการและผูแ้ ทนจากสมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทย
ศาสตราจารย์แพทย์หญิง รัตนาวดี ณ นคร
กรรมการและผูแ้ ทนจากสมาคมรูมาติซมแห่
ั ่ งประเทศไทย
พันโทแพทย์หญิง วราภรณ์ ติยานนท์
กรรมการและผูแ้ ทนจากสมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทย
นายแพทย์วเิ ชาว์ กอจรัญจิตต์
กรรมการและผูแ้ ทนจากสมาคมศัลยแพทย์ทรวงอกแห่งประเทศไทย
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รองศาสตราจารย์แพทย์หญิง สมนพร บุณยะรัตเวช
กรรมการและผูแ้ ทนจากสมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทย
ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ สรชัย ศรีสมุ ะ
ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล
อาจารย์แพทย์หญิง สุภาพร โรยมณี
กรรมการและผูแ้ ทนจากชมรมกุมารแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทย
รองศาสตราจารย์แพทย์หญิง สุรยี ์ สมประดีกุล
กรรมการและผูแ้ ทนจากสมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย
อาจารย์แพทย์หญิง อรินทยา พรหมมินธิกุล
กรรมการและผูแ้ ทนจากสมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทย
ศาสตราจารย์แพทย์หญิง อลิสา ลิม้ สุวรรณ
กรรมการและผูแ้ ทนจากชมรมกุมารแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทย
ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์แพทย์หญิง เอมวลี อารมณ์ดี
กรรมการและผูแ้ ทนจากสมาคมรูมาติซมแห่
ั ่ งประเทศไทย
ศาสตราจารย์แพทย์หญิง อังกาบ ปราการรัตน์
กรรมการและผูแ้ ทนจากราชวิทยาลัยวิสญ
ั ญีแพทย์
พันเอกนายแพทย์ อนันต์ วัฒนธรรม
กรรมการและผูแ้ ทนจากสมาคมเวชบําบัดวิกฤต
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ผูท้ รงคุณวุฒิและผูแ้ ทนที่เข้าร่วมพิ จารณาและให้ความเห็นเพิ่ มเติ ม
ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์แพทย์หญิง กนกรัตน์ นันทิรจุ
คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
รองศาสตราจารย์เกียรติคณ
ุ แพทย์หญิง คุณนันทา มาระเนตร์
คณะแพทย์ศาสตร์ ศิรริ าชพยาบาล
รองศาสตราจารย์นายแพทย์ ถาวร ทรัพย์ทวีสนิ
ผูแ้ ทนจากสมาคมศัลยแพทย์ ทรวงอกแห่งประเทศไทย
รองศาสตราจารย์นายแพทย์ พรเทพ เลิศทรัพย์เจริญ
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศาสตราจารย์นายแพทย์ วรวิทย์ เลาห์เรณู
คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รองศาสตราจารย์แพทย์หญิง ศิรลิ กั ษณ์ สุขสมปอง
ผูแ้ ทนจากราชวิทยาลัยวิสญ
ั ญีแพทย์
ศาสตราจารย์แพทย์หญิง สุมาลี เกียรติบุญศรี
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
รองศาสตราจารย์นายแพทย์สรุ พันธ์ สิทธิสขุ
ผูแ้ ทนจากสมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทย
ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์นายแพทย์ สุเทพ วาณิชยกุล
ผูแ้ ทนจากชมรมกุมารแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทย

74

รายนามแพทย์ที่เข้าร่วมประชุมทบทวนและให้ความเห็นเพิ่ มเติ มแนวทางปฏิ บตั ิ เพื่อการวิ นิจฉัย
และการดูแลรักษาภาวะความดันหลอดเลือดปอดสูงในประเทศไทย
21 มีนาคม พ.ศ.2555
ณ ห้องประชุมชัน้ 5 สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทย ซ.ศูนย์วิจยั กรุงเทพฯ

1.
2.
3.
4.
5.
6.

ผศ.นพ.สุรพันธ์
นพ.ฆนัท
ศ.นพ.กฤตย์วกิ รม
ผศ.นพ.ณัฐพงษ์
ผศ.พญ.เอมวลี
พญ.วันดี

สิทธิสขุ
ครุธกูล
ดุรงค์พศิ ษิ ฏ์กุล
เจียมจริยธรรม
อารมย์ดี
โภคะกุล

7. ผศ.นพ.สุเทพ

วาณิชย์กุล

8. ผศ.นพ.พิสนธิ ์
9. พญ.กันธิมา
10. นพ.ปานเทพ

จงตระกูล
ธันยาวุฒ ิ
คณานุรกั ษ์

11. พญ.ฉายศรี
สุพรศิลป์ชยั
12. เรือเอก นพ.ธนรัตน์ ชุนงาม
13. นพ.พีรพัฒน์
เกตุคา้ งพลู
14. นาวาอากาศเอก(พิเศษ) นพ.อิทธพร

ผูแ้ ทนจากสมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทย
ผูแ้ ทนจากสมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทย
ประธานจัดทําแนวทางปฏิบตั ิ PAH
ผูแ้ ทนจากสมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย
ผูแ้ ทนสมาคมรูมาติซมแห่
ั ่ งประเทศไทย
คณะทํางานผูเ้ ชีย่ วชาญแห่งชาติดา้ นการคัดเลือกยา
สาขาโรคหัวใจและหลอดเลือด
คณะทํางานผูเ้ ชีย่ วชาญแห่งชาติดา้ นการคัดเลือกยา
สาขาโรคหัวใจและหลอดเลือด
ทีป่ รึกษาคณะกรรมการบัญชียาหลักแห่งชาติ
ผูแ้ ทนจากอธิบดีสาํ นักการแพทย์กรุงเทพมหานคร
ผูแ้ ทนจากเลขาธิการสํานักงานหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ
ผูแ้ ทนจากอธิบดีกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
ผูแ้ ทนผูอ้ าํ นวยการโรงพยาบาลราชวิถี
ผูแ้ ทนผูอ้ าํ นวยการสถาบันโรคทรวงอก
คณะเจริญ
ผูแ้ ทนจากเลขาธิการแพทยสภา
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