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Advanced Hemodynamic monitoring
ผศ. พญ.นุชนารถ บุญจึงมงคล
ผศ. พญ. ตันหยง พิพานเมฆาภรณ
hemodynamic monitoring เปนอุปกรณเฝาระวังที่มีบทบาทสําคัญที่ใชใน
ระหวางการดูแลผูปวย โดยมีหนาที่หลักสําคัญ 2 ประการ ไดแก ชวยในการวินิจฉัยกรณีที่มกี าร
เปลี่ยนของระบบไหลเวียนโลหิต และ การประเมินการตอบสนองของผูปวยตอการรักษาที่ให
สําหรับอุปกรณเฝาระวังที่มอี ยูในปจจุบนั มีตั้งแต อุปกรณขั้นพืน้ ฐาน ไปจนถึงอุปกรณที่มคี วาม
ซับซอนและ เปนชนิด invasive ทั้งนี้การเลือกใชอุปกรณตางๆ ควรคํานึงถึง อาการทางคลินิกและ
พยาธิสภาพของผูปวย ตลอดจนสถานทีท่ ี่ใหการดูแลผูปวยรายนัน้ ๆ สําหรับในหัวขอนี้จะกลาวถึง
ชนิดของอุปกรณเฝาระวัง และ การประยุกต parameter ใหมๆ ที่มกี ารนํามาใชในปจจุบนั ไดแก
การประเมินการตอบสนองตอการใหสารน้ํา ,อุปกรณสําหรับการวัด cardiac output, การประเมิน
โดยใชคา venous oximetry
การวัดการตอบสนองของผูปวยตอการใหสารน้ํา (Fluid responsiveness)
Systolic pressure variation (SPV)
ในผูปวยที่ไดรับการใสเครื่องชวยหายใจจะพบวาการเปลีย่ นแปลงของคาความ
ดัน systole ที่สัมพันธกับชวงเวลาของการหายใจนั้น ถาวัดความแตกตางระหวางคาสูงสุด และ
ต่ําสุดของความดัน systole ในระหวางการหายใจเขาและออกตามลําดับ เรียกการเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ้นนีว้ า systolic pressure variation โดยคาความแตกตางของ systolic pressure นั้นจะถูก
แบงเปน 2 สวน ไดแก
1.  up ( delta up ) ซึ่งนับตั้งแตชวงแรกของการหายใจเขาซึ่งความดัน systole เริ่มมีคา
สูงขึ้นจนกระทัง่ มีคาสูงที่สุด โดยเปรียบเทียบกับคาความดันในชวงสิน้ สุดการหายใจออก
(end expiration) เนื่องจากในระหวางการหายใจเขาพบวาความดันในชองอกเพิม่ ขึ้นจะ
ทําใหเลือดถูกบีบออกจาก right ventricle (RV) ไปยังปอดและหัวใจหองซายเพิ่มขึน้ จะ
พบวาเลือดทีอ่ อกจากหัวใจหองซายมีปริมาณมากขึ้น( left ventricular output )
2.  down (delta down) มีการลดลงของความดัน systole เมื่อเปรียบเทียบกับคาความดัน
ในชวง end –expiration เกิดเนื่องจากการไหลของหลอดเลือดดําเขาสูหวั ใจ(venous
return ) ลดลง ซึง่ พบไดในระยะเวลาสัน้ ๆ
โดยปกติคาของ systolic pressure variation ในผูปวยที่ใสเครื่องชวยหายใจไม
ควรเกิน 10 มม.ปรอท โดยคา  down นาจะสัมพันธโดยตรงกับภาวะพรองน้ํา (hypovolemia)
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และอาจใชสําหรับการทํานายการตอบสนองของผูปวยตอการใหสารน้าํ (fluid responsiveness)
ในขณะที่การเปลี่ยนแปลงของ  up อาจจะไมมีความสัมพันธกับภาวะดังกลาวเลย อยางไรก็ตาม
ในกรณีผูปวยที่มีการเปลี่ยนของ up ชัดเจนอาจบอกไดวาผูป วยรายนัน้ มีภาวะสารน้ําเกิน
(hypervolemia) หรือ มีภาวะ left ventricular dysfunction
Pulse pressure variation
เปนคาความแตกตางระหวาง pulse pressure ที่มากที่สุด และ นอยที่สุดใน
ระหวางการชวยหายใจ 1 ครั้ง หารดวยคาเฉลี่ย (mean) ของ pulse pressure ทั้งสองคา โดยคา
pulse pressure variation จะประโยชนกวา systolic pressure variation ในการบอกภาวะ fluid
responsiveness เนื่องจากคาดังกลาวจะสัมพันธกับคาของ left ventricular stroke volume
โดยตรง
นอกจากนีย้ ังถือวาเปนคาทีด่ ีสุดที่ชวยบอกถึง fluid responsiveness โดยเฉพาะ
ในผูปวยที่ไดรับการรักษาดวย positive end expiratory pressure (PEEP) ซึ่งอาจมีคา pulse
pressure variation เพิ่มขึน้ ได
การเปลี่ยนแปลงของคา pulse pressure variation อาจจะสามารถแยกผูปวยที่
กลุม responder ออกจาก nonresponder โดยมี sensitivity และ specificity ประมาณ 94 และ
96 %ตามลําดับ กรณีที่พบการเปลี่ยนแปลงของ  up อยางมาก หรือผูปวยที่มีภาวะ right
ventricular infarction การพิจารณาคา pulse pressure variation อาจจะไมสามารถทํานาย
ภาวะ fluid responsiveness ได
Stroke volume variation (SVV)
หลักการเคียงใกลเคียงกันกับ pulse pressure variation คือ คาความแตกตาง
ระหวาง stroke volume ที่มากที่สุด และ นอยที่สุดในระหวางการชวยหายใจ 1 ครั้ง หารดวย
คาเฉลี่ย (mean) ของคา stroke volume ทั้งสอง เปนคาที่ sensitive ที่จะบอกถึงภาวะ fluid
responsiveness ในระหวางการไดยาระงับความรูสึก และ สัมพันธกับการเปลีย่ นแปลงของคา
cardiac output หลังจากที่ใหสารน้าํ ไปแลวอยางรวดเร็ว
การประเมินโดยใชคา SVV จะบอกภาวะ fluid responsiveness ในผูปวยที่มี
การทํางานของหัวใจปกติ ไดดีกวาผูปว ยที่มี ejection fraction ต่ําตั้งแตกอนผาตัด และผูปวยที่มี
ขนาดของ left ventricle end diastolic area ใหญในระหวางการผาตัด เนื่องจากผูปวยเหลานี้จะ
มีการเปลี่ยนแปลง  up อยางชัดเจน ซึง่ จะไมสัมพันธกบั ภาวะ fluid responsiveness โดยตรง
โดยสรุปพบวาการประเมินการตอบสนองของ fluid responsiveness โดยดูจาก
การเปลี่ยนแปลงของ คา systolic pressure variation, pulse pressure variation และ stroke
volume variation จะเปนไปในทิศทางเดียวกัน และมีความสัมพันธกับการเปลี่ยนแปลงของ
parameter อื่นๆ เชน การศึกษาปริมาณของ aortic blood flow, การวัดการเปลี่ยนแปลงของ
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หลอดเลือด inferior vena cava เปนตน อยางไรก็ตามคาดังกลาวมีประสิทธิภาพในการประเมิน
การตอบสนองของผูปวยตอการใหสารน้ําไดดีกวาการใชประเมินคา filling pressure เชน CVP
หรือ คา pulmonary capillary wedge pressure เปนตน

Cardiac output monitoring
pulmonary artery catheter ไดถูกนํามาใชตั้งแต ป 1970 และ เปนอุปกรณชนิด
แรกที่ใชสําหรับการวัดปริมาณ cardiac output เนือ่ งจากอุปกรณนี้มีขอจํากัดหลายอยางทําให
ปจจุบันมีการพัฒนาอุปกรณที่เปน less invasive และ noninvasive เพื่อทดแทนการใช
pulmonary artery catheter สําหรับติดตามการเปลี่ยนแปลงในผูปวยที่มารับการผาตัดโดยเฉพาะ
major surgery และผูปวยหนัก (critical patients)
อุปกรณที่ใชสาํ หรับการวัด cardiac output ที่ดีควรมีลักษณะดังตอไปนี้ ไดแก
มีความนาเชื่อถือ , การวัดคาอยางตอเนื่อง, noninvasive, ไมจําเปนตองอาศัยผูเชีย่ วชาญสําหรับ
การตรวจ (operator independent) , วัดการเปลี่ยนแปลงไดอยางรวดเร็ว (beat to beat) ปจจุบัน
มีอุปกรณหลายชนิดที่สามารถวัดปริมาณของ cardiac output ได โดยแบงตามระดับของความ
invasive ของอุปกรณ ไดแก
Invasive thermodilution technique
1. Pulmonary artery catheter
อาศัยหลักการของ thermodilution โดยวัดการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิของเลือด
ภายในปอดในชวงเวลาหนึง่ สามารถวัดเปนครั้งคราว (intermittent) และ วัดแบบตอเนือ่ ง
(continuous) ซึ่งมีการติดตั้ง thermistor ที่สายของ pulmonary artery catheter และสามารถ
เพิ่มอุณหภูมิได จากนัน้ ระบบจะวัดความแตกตางของอุณหภูมิ และคํานวณการเปลี่ยนแปลงของ
cardiac output อยางตอเนื่อง นอกจากนี้ยงั สามารถวัดคา right ventricular ejection fraction
(RVEF) และ right ventricular end diastolic volume (RVEDV) , pulmonary artery pressure
และ mixed venous oxygen saturation (SVO2) อยางไรก็ตามอุปกรณนอี้ าจทําใหเกิด
ภาวะแทรกซอนมากมายและยังมีการถกถียงกันเมื่อเปรียบเทียบกับประโยชนที่ผูปว ยจะไดรับ
ดังนัน้ อุปกรณนี้จึงถูกจํากัดไวใชสําหรับผูปวยบางกลุม เทานัน้ เชน ผูป วยที่มีการทํางานของหัวใจ
ลมเหลว หรือมีภาวะปอดบวมน้าํ เปนตน และจําเปนตองอาศัยผูทมี่ ีความชํานาญในการใสสาย
และการแปลผล
2. Transpulmonary thermodilution cardiac output
จะใช arterial thermodilution สําหรับวัด stroke volume และ cardiac output
ซึ่งจะใส arterial thermistor tipped catheter ไวในหลอดเลือด femoral artery ,axillary artery
หรือ brachial artery รวมกับการใช central venous catheter เพื่อใชสําหรับการฉีดน้ําเย็น ใช
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สําหรับการวัดเปนครั้งคราว สําหรับประสิทธิภาพของอุปกรณชนิดนีใ้ กลเคียงกับ pulmonary
artery catheter และถือวาเปนอุปกรณชนิด invasive และโอกาสเกิดภาวะแทรกซอนนอยกวา
และใชไดบอยกวา pulmonary artery catheter ในกรณีที่ตองการคาสายไวนาน
3. Lithium dilution cardiac output
ใชหลักการของ dye dilution โดยการฉีด lithium chloride ทางหลอดเลือดดํา
โดยไมจําเปนตองใหทาง central venous catheter จากนัน้ ระบบจะทําวิเคราะหการ
เปลี่ยนแปลงของ lithium ในเลือดในหนึง่ หนวยเวลาจากการดูดเลือดที่ sensor ที่ติดไวที่
peripheral arterial catheter โดยวิธีนี้จะมีความถูกตองในกรณีที่เลือดที่ผาน sensor มีปริมาณ
คงที่ และ indicator ไมมีการสูญหายไปในบริเวณที่ทาํ การฉีด และตําแหนงของ sensor
Minimally invasive continuous arterial pulse waveform analysis
ในปจจุบันมีอปุ กรณ 3 ชนิดที่สามารถวัดการเปลี่ยนแปลงของ cardiac output
อยางตอเนื่องโดยวิเคราะหจาก arterial waveform ไดแก Vigileo/ Flotrac ,PiCCO และ
LiDCO
4.
Noncalibrated arterial pressure –based cardiac output
Vigileo / FloTrac system จะใช pressure transducer ชนิดพิเศษ (FloTrac) ตอ
เขากับ peripheral arterial catheter ทีบ่ ริเวณ radial artery ,brachial artery และ femoral
artery โดยไมจําเปนตอง calibration ซึ่งจะทําการวิเคราะห arterial waveform และขอมูลตางๆ
ของผูปวย รวมถึงคํานวณปริมาณของ cardiac output ทุกๆ 20 วินาที โดยคํานวณจากคา
stroke volume ที่ได และ อัตราการเตนของหัวใจของผูปวย อยางไรก็ตามวิธนี ี้มขี อจํากัดหลาย
ประการ ไดแก ปจจัยที่มีผลตอ vascular tone เชน ผูปว ยที่รับการรักษาดวยยา inotrope หรือ
vasopressor , คุณภาพของของ arterial waveform หรือ arrhythmia เปนตน อาจทําใหคาที่ได
ไมถูกตองนัก
5.
Calibrated continuous arterial pulse contour cardiac output
เปนอุปกรณทจี่ ําเปนตองทําการ calibration กอนการใช และทําการวิเคราะห
stroke volume จากสวนของ systolic phase ของ arterial pressure waveform สําหรับ pulse
contour cardiac output system ( PiCCO) และอาศัยหลักการของ transpulmonary
thermodilution ในขณะที่ Lithium indicator dilution cardiac output (LiDCO) โดยใช lithium
dilution สําหรับการ calibration และทั้งสองวิธีตองการการทํา calibration เปนระยะ โดยเฉพาะ
ในกรณีที่มกี ารเปลี่ยนแปลงของ vascular compliance เชน ผูปว ยที่มีภาวะ sepsis หรือ ใน
ระหวางผาตัดหลังจากการทํา cardiopulmonary bypass เปนการวัดคา cardiac output อยาง
ตอเนื่อง ขอจํากัดการใชอุปกรณนี้เชนเดียวกันกับ Vigeleo / Flotrac system
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Less invasive technique
ปจจุบันไดมีการพัฒนาอุปกรณหลายชนิด ที่มีลกั ษณะของ less invasive หรือ
noninvasive อุปกรณเหลานี้ ไดแก
6.
Transesophageal aortic doppler ultrasound
การคํานวณ cardiac output โดยการวัดความเร็วของเลือดทีอยูภายในหลอด
เลือด descending aorta โดยใช Doppler probe และสามารถคํานวณหาคา stroke volume
อยางไรก็ตามขอจํากัดของวิธีนี้ ไดแก ไมสามารถใชในผูปวยทีค่ วามผิดปกติของหลอดอาหาร
(esophageal disorder) ที่ปญหาของการรับสัญญาณ, จําเปนตองปรับตําแหนงของ probe เปน
ระยะ ,ตองอาศัยผูที่มีความเชี่ยวชาญ ,ในระหวางทําผาตัดบริเวณ aorta อาจจะประเมินผลไดยาก
, และมักจะทําไดในระหวางผาตัดและผูปวยไดรับการใสทอชวยหายใจเทานัน้
นอกจากนี้ไม
สามารถใชรว มกับ transesophageal echocardiography
7.
Transesophageal echocardiography
สามารถวิเคราะหหา cardiac output โดยดูการเปลี่ยนแปลงจากขนาดของ left
ventricle ในชวงทายของ systole และ diastole หรือ วัดโดยใช Doppler flow บริเวณ ลิน้ aortic
หรือ บริเวณ left หรือ right ventricular outflow tract ซึ่งสามารถวัดความเร็วและพื้นทีห่ นาตัด
บริเวณที่เลือดไหลผาน โดยสามารถประเมินในระหวางและหลังผาตัดได นอกจากนี้ยงั ชวยใน
การวินิจฉัยภาวะทีห่ วั ใจมีการบีบตัวผิดปกติ( wall motion abnormality) ,ประเมินการทํางานของ
ventricle ไดในระหวางผาตัด อยางไรก็ตามเครื่องมือนี้ตองอาศัยผูใชที่มคี วามชํานาญ และ
เครื่องมือที่มีประสิทธิภาพดี รวมถึงภาวะแทรกซอนที่อาจเกิดขึ้นไดจากการใส TEE probe
8.
Pulse dye densitometry
โดยการฉีดสี indocyanine green เขาทางหลอดเลือดดํา แลวอาศัยเครื่องมือทีต่ ดิ
บริเวณปลายนิ้ว ซึง่ ดัดแปลงมากจาก pulse oximetry เพื่อวิเคราะหปริมาณของ indocyanine
green ในหลอดเลือดดํา อยางไรก็ตามภาวะที่เลือดไปเลี้ยงนอย หรือมีการหดตัวของของหลอด
เลือด ,ผูปวยมีการเคลื่อนไหว,แสงที่สวางจา อาจจะไดคาที่ไมถกู ตอง
9. Bioimpedance cardiography
การกระตุน รางกายดวยกระแสไฟฟาที่ต่ําและคงที่ โดยการวางเครือ่ ง electrical
bioimpedance ไวบริเวณทรวงอก และ วิเคราะหหาคาความตานทานของทรวงอกที่เปลี่ยนแปลง
ไป ทําใหสามารถหาคา stroke volume ไดอยางตอเนื่อง อยางไรก็ตามคาที่ไดเปรียบเทียบกับ
thermodilution อาจไดผลที่ไมแนนอน และขอจํากัดของการใชอุปกรณนี้ ไดแก ผูป วยที่มีหนาอก
ผิดปกติ ,ผูปวยที่มีภาวะ pulmonary edema หรือ intracardiac shunt หรือมีลิ้นหัวใจที่ผิดปกติ
อาจจะมีผลตอคาที่วัดได
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10.

Partial carbon dioxide rebreathing
คือ noninvasive cardiac output monitoring (NICO) system ซึ่งใชหลักการของ
Fick method โดยใชการวิเคราะหปริมาณ ของ carbon dioxide แทน แลวจําลองใหเกิด ภาวะ
rebreathing เพื่อดูการเปลีย่ นแปลงของ carbon dioxide ที่ถูกกําจัดออก และความแตกตางของ
carbon dioxide content การวิเคราะหคา CO2 โดยใชเครื่อง mainstream และ airflow sensor
ทําใหสามารถคํานวณปริมาณของ CO2 ภายในรางกายและ ในเลือดแดง เปนวิธที ี่สามารถ
ประเมิน cardiac output ไดคอนขางแมนยําและถูกตอง ขอจํากัดของวิธนี ี้ ไดแก ใชไดเฉพาะใน
ผูปวยที่ใสทอชวยหายใจเทานัน้ หรือ ผูปว ยทีม่ ีปญหาของปอดอาจจะไดคาที่ไมถูกตอง
Venous oximetry
Mixed venous oxygen saturation (SVO2)
ในการรักษาผูปวยหนักในระยะเริ่มแรก มักติดตามการเปลี่ยนแปลงของสัญญาณชีพ
, ปริมาณของปสสาวะ, คา filling pressure เชน central venous pressure ,pulmonary
capillary wedge pressure เปนตน เพื่อประเมินการตอบสนองตอการรักษา อยางไรก็ตามแมคา
ตางๆ เหลานี้ จะอยูในเกณฑปกติ อาจพบวามีผปู ว ยจํานวนหนึง่ ที่เกิดภาวะ global tissue
hypoxia
ซึ่งบงบอกวาผูป วยกลุม นี้อาจมีระบบไหลเวียนโลหิตที่ผดิ ปกติจนทําใหเกิดความ
ผิดปกติในระดับเซลลตามมา ในกรณีที่ไมไดรับการแกไขอาจจะนําไปสูการทํางานของอวัยวะตางๆ
ในรางกายลมเหลว คา mixed venous oxygen saturation (SVO2) เปนคาหนึ่งที่แสดงถึงความ
สมดุลของรางกายระหวางความตองการออกซิเจน( oxygen consumption) และ การสงออกซิเจน
ไปเลี้ยงเนื้อเยือ่ ตางๆ (oxygen delivery) ซึ่งคาปกติจะเทากับ 75 % คาดังกลาวจะแปรผันตรงกับ
คา cardiac output, ระดับ hemoglobin และ oxygen saturation และแปรผกผันกับคา
oxygen delivery สําหรับการเปลี่ยนแปลงของคา SVO2 มีความสําคัญมากเนื่องจากพบวาถาคา
SV02 ลดลงเหลือ 50 % จะตรวจภาวะ lactic acidosis และ ถาคา < 25% เนื้อเยื่อตางๆอาจ
ตายได อยางไรก็ตามการหาคา SVO2 มีขอจํากัดหลายประการ เชน ตองดูดเลือดจาก pulmonary
artery catheter ( PAC) มาตรวจ ,ปลายสายควรอยูในตําแหนงที่เหมาะสม, เครื่องมือตองไดรับ
การ calibration ที่ถกู ตอง เปนตน ดังนั้นจึงมีการศึกษาคาของ central venous oxygen
saturation (ScVO2)
โดยปจจุบันจึงมีการศึกษาโดยใชการดูดเลือดจาก central venous
catheter เพื่อวิเคราะหหาปริมาณของออกซิเจนที่ถกู นําใชไปจากเลือดดําที่กลับจากสวนบนของ
รางกาย ไดแก SVC และสมอง
ความสัมพันธระหวาง ScVO2 และ SVO2
SVO2 เปนเลือดที่ดูดจาก pulmonary artery catheter ซึ่งเปนเลือดทีก่ ลับมาจาก
สวนตางๆของรางกายทั้งหมด ซึ่งโดยปกติพบวาปริมาณ oxygen saturation ในหลอดเลือด
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inferior vena cava จะสูงกวา ในหลอดเลือด superior vena cava ดังนัน้ คา SVO2 จึงมีคาสูง
กวา ScVO2 ประมาณ 2-3% หรืออาจจะแตกตางกันถึง 5-18% อยางไรความสัมพันธนี้อาจ
เปลี่ยนแปลงไปในผูปวยที่ไดรับยาระงับความรูสึก, ผูปวยบาดเจ็บที่ศรี ษะ หรือผูปวยที่อยูในภาวะ
shock อาจพบวาคา SVO2 มีคาลดลงได เนื่องจากปจจัยที่อาจมีผลเปลี่ยนแปลงปริมาณเลือดที่
ไปเลี้ยงสมอง หรือการที่ metabolism ของสมองลดลง ดังนัน้ คา ScVO2 อาจมีคาสูงกวา SVO2ถึง
6 % แมวาปจจุบนั ยังเปนทีถ่ กเถียงกันถึงการใชคา ScVO2 แทนคา SVO2 เนื่องจากคาทัง้ สอง
จะคอนขางใกลเคียงกันในภาวะปกติ
และอาจจะเกิดความแตกตางกันจากสาแหตุที่กลาวไว
ขางตน อยางไรก็ตามในกรณีที่รางกายมีพยาธิสภาพเกิดขึ้นการเปลี่ยนแปลงของคาทั้งสองก็ยงั คง
มีความสัมพันธในทิศทางเดียวกัน และการประเมินโดยใชคา ScVO2 นาจะสามารถบอก
ความสัมพันธระหวาง oxygen supply และ demand ของรางกายไดคราวๆ โดยพบวาถาระดับ
ของ ScVO2 มากกวา 70 % พบวาผูปวยมีอัตราการเสียชีวิตนอยกวา อยางมีนยั สําคัญ ทัง้ นี้ควร
พิจารณารวมกับคา mean arterial pressure (MAP) และ central venous pressure (CVP)
ปจจุบันมีการศึกษาและใช ScVO2 สําหรับติดตามการรักษาผูปวย sepsis หรือ septic shock
และในผูปวยที่มารับการผาตัด major surgery
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