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Definition of pulmonary hypertension

ภาวะ pulmonary artery hypertension (PAH) เปนภาวะที่มีความดันของหลอดเลือดแดงในปอดที่สูง กวา
ปกติ ซึ่งอาจเปนผลมาจากการเปลี่ยนแปลงในระบบไหลเวียนเลือดในปอดทั้งในระดั1.)
บ intravascular (เชนมี
thrombus) 2.) endothelium โดยมี endothelial dysfunction และ 3.) smooth muscle cell ซึ่งมี
muscular hypertrophy/constriction/proliferation ซึ่งทําใหเกิด right ventricular failure และนําไปสู left
ventricular failure หรืออาการของ low cardiac output ได การดําเนินโรคของผูปวย PAH แตละประเภท
นั้นแตกตางกันอยางชัดเจน เมื่อเปรียบเทียบอัตราการรอดชีวิตของผูปวยพบวา
PAH จาก congenital
heart disease (CHD) มีอัตรารอดชีวิตที่สูงที่สุด (median survival 5-10 ป) เมื่อเทียบกับ idiopathic
pulmonary hypertension (IPAH) ซึ่งมี median survival เพียง 2.8 ป ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการที่ right
ventricle ในผูปวย CHD ไดรับการปรับตัวอยางชาๆ ตอ pulmonary artery pressure ซึ่งเปน after load
โดยมี hypertrophy เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง แตใน IPAH ภาวะ PAH ที่เกิดขึ้นภายหลังทําใหระยะเวลาที่
right ventricle จะปรับตัวมีนอยกวาจึงเกิด failure ไดงาย ใน CHD นั้นผูปวยสามารถมี right to left shunt
รวมดวยตั้งแตอาการยังนอยจึงทําใหสามารถ decompress pressure load ในชวง systole จากปอดอยู
ตลอดเวลาและ maintain cardiac output ได(1-4)
จากการประชุม 4th World symposium on pulmonary hypertension ที่ เมือง Dana Point ประเทศ
สหรัฐอเมริกา เมื่อตนป ค.ศ. 2008(5) ไดมีการปรับเปลี่ยนการใหการวินิจฉัยของ PAH โดยใชคา ของ mean
pulmonary artery pressure (mPAP) และ คา pulmonary vascular resistance (PVR) แบงเปน upper limit
ของคาปกติ borderline และ manifest pulmonary hypertension (แสดงวามีอาการทางคลินิกแลว) ตามตาราง
ที่ 1
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ตารางที่ 1 การวินจิ ฉัยภาวะ PAH โดยใชคา ของ mean pulmonary artery pressure (mPAP) และ คา
pulmonary vascular resistance (PVR) แบงเปน upper limit ของคาปกติ borderline และ manifest
pulmonary hypertension (แสดงวามีอาการทางคลินิกแล(6-8)
ว

Upper limit
Borderline
Manifest PAH

mPAP (mmHG)

PVR
(unit⋅m2)

PVR
(dynesec5)

20

2

160

21-24

2-3

160-240

≥25

>3

>240

โดยในทางปฏิบัติเราใชการวัดคา tricuspid velocity jet หนวยเปน meter/sec (m/sec) จาก
echocardiography ซึง่ พบวาคาทีม่ ากกวา 2.8 m/sec มีความสัมพันธใกลกับ mPAP ที่ 24.1 mmHG
(ตารางที่ 2) การที่ใชคา tricuspid velocity jet เนื่องจากแตละสถาบันอาจใชคาright atrial pressure ที่
แตกตางกัน
ตารางที่ 2 คา tricuspid velocity jet เมื่อเทียบกับ Tricuspid instantaneous peak gradient (TIPG) มี
หนวยเปน meter/sec (m/sec) และคาความดันที่คํานวณไดคือ pulmonary artery systolic pressure (PASP)
และ mean pulmonary artery pressure (mPAP) หนวยเปน mmHG ทั้งหมด(6-8)

Cut off
(m/sec)

TIPG
(mmHG)

PASP
(RA=5)

mPAP
(mmHG)

>2.5
>3
>2.8

25
36
31

30
41
36

∼ 20.3
27
24.1
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Factors involve natural (or modified) history of pulmonary hypertension in
congenital heart disease

เราสามารถแบงปจจัยที่มีผลการแสองออกของผูปวย CHD เปน 2 ประเภทไดแก
1. ปจจัยพื้นฐานเดิมที่เชื่อกันทั่วไป
1.1) ปริมาณของ left to right shunt หรือ ratio ของ pulmonary blood flow ตอ systemic blood
flow (Qp: Qs) ซึ่งรวมถึง pulmonary vascular resistance หรือ (ที่เรียกบอยๆวา bed) โดยมี
ปจจัยที่อื่นๆที่เกี่ยวของเชน อายุ ขนาดของรูรั่ว compliance ของ ventricle ขนาดของ pulmonary
artery(9-12)
1.2) lung injury จากการ on bypass การผาตัดที่ผานมา อาจทําใหเกิด pulmonary
hypertensive crisis เปนไปไดวาผลกระทบนี้จะทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงของ pulmonary
vascular bed เลยชวง post operative period เชนมีผูปวยหลายที่ไดรับ การปดรูรั่วแลวแตกลับ
มีคา pulmonary artery pressure และ คา pulmonary vascular resistance เพิ่มขึ้นอยางชาๆ จนมี
อาการเต็มที่ โดยเฉพาะในadult congenital heart disease และตองกลับมารักษาใหม
1.3) ผูปวยที่มี left sided heart lesion หรือ pulmonary vein obstruction หรือมีความผิดปกติ
ของ systolic/diastolic function รวมดวย
1.4) ความผิดปกติในการสราง precursor ของ endogenous nitric oxide (eNO) เชน Larginine, การเพิ่มขึ้นของระดับความเขมขนของ endogeneous inhibitor (dimethyl arginine)
อยางไมสมดุล , การเพิ่มสูงขึ้นของระดับ circulating endothelin เชนแบบเดียว persistent
pulmonary hypertension in neonate (PPHN)
2. ปจจัยอื่นที่เริ่มพบวานาจะมีสวนสําคัญ
2.1) ชนิด ของ left to right shunt : pretricuspid (Atrial septal defect:ASD) เทียบกับ post
tricuspid (Ventricular septal defect : VSD และ patent ductus arteriosus:PDA) โดยพบวา
กลุมที่เปน post tricuspid shunt เชน VSD มี pulmonary hypertension เกิดเร็วเพราะเกิดจาก
shunt ระดับ left ventricle ที่มีความดันที่ systemic อยูแลว ทําใหมี concentric ventricular
hypertrophy (จากการที่มี pressure load ทั้ง 2 ventricle) กลุมนี้จะเกิด oxygen saturation ที่
ต่ําไดตั้งแตอายุนอยๆ เชน O2 sat 88%-92% ทําใหมีภาวะ hypoxia และ เกิด fibrosis ไดมากจึง
ทําใหมี RV failure ไดงา ย (ภาพที่ 1 และ2) โดยพบวาผูป ว ย Eisenmenger ที่มี survival แย
ที่สุดคือจาก Truncus arteriosus และ PDA สวนกลุม ASD(12) จะเกิดการเปลี่ยนแปลงอยางชาๆ
เนื่องจาก left to right shunt ผาน atrial level ในสวนที่มี ความดันต่ํากวาและมี volume load ตอ
right ventricle อยางเดียว จึงเกิด eccentric hypertrophy จึงคลาย IPAH (13)
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ภาพที่ 1.1 และ1.2
ภาพที่ 1.1 แสดง pathophysiology ชนิด ของ left to right shunt : pretricuspid (Atrial septal
defect : ASD) เทียบกับ post tricuspid (Ventricular septal defect : VSD และ patent
ductus arteriosus : PDA) โดยกลุมที่เปน ASD มี eccentric hypertrophy ภาพที่ 1.2 สวนกลุม
ที่เปน VSD มี RV fibrosis มากกวาเพราะ มี hypoxia รวมดวยมากอน และ RV จะมี ลักษณะ
concentric hypertrophy (ASD ; atrial defect, VSD : ventricular septal defect, PA:
pulmonary pressure, RVH: right ventricular hypertrophy, PAP : pulmonary artery
pressure, RV: right ventricle)(13)

ASD

VSD

Normal PA

high PAP

RVH expose to normal PAP
remodeling

RV fibrosis
Early hypoxia

↑PA
RV survive at 40-50
Incomplete
(eccentric Hypertrophy)
Late hypoxia

Acute management of pulmonary hypertension
5

ASD (eccentric) & VSD ( concentric)

RV prepare to support
systemic BP
IPAH

Cantor WJ : Survival in Eisenmenger : RVH
index Am J Cardiol 1999

2.2) ภาวะพันธุกรรมพื้นฐาน เชน BMPR-2, ALT, HIT ซึง่ อาจเกีย่ วกับ idiopathic pulmonary
hypertension เชนใน adult ASD ที่มีรูขนาดเล็ก (15-20 mm) แตมี severe pulmonary
hypertension โดยอาจเกิดจากการวัด stretched foramen ovale มากกกวา septal defect จริง
ก็ได ทําใหการวินิจฉัยผิดพลาดและถาผูปวยไดรับการปดรูรั่วแลวก็อาจยังเกิด
pulmonary
hypertension ที่แยลงเพราะไมมี decompression channel ผานรูรั่วนี้อีกตอไป
สําหรับความสําคัญในทางคลินิกนั้น การประชุม 4th World symposium on pulmonary hypertension ได
เสนอใหมีการแบงหมวดหมูของ pulmonary hypertensionใน CHD ดังนี้(5)
• 1.1 Pretricuspid shunts
– 1.1.1 ASD
• 1.1.1.1 Ostium secundum
• 1.1.1.2 Sinus venosus
• 1.1.1.3 Ostium primum
1.1.2 Total anomalous pulmonary venous return
• 1.2 Posttricuspid shunt
– 1.2.1 VSD
– 1.2.2 PDA
– 1.2.3 Complex : Atrioventricular septal defect (AVSD), truncus arteriosus
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• 1.3 Unilateral shunt
– 1.3.1 following surgical shunt
– 1.3.2 congenital origin of one pulmonary artery from aorta
• 1.4 Combination of above
• 2. Hemodynamic (Qp:Qs)
– 2.1.1 Restrictive (pressure gradient)
– 2.1.2 Non-restrictive
• 3. Direction of shunt
– 3.1 Predominant systemic to pulmonary shunt
– 3.2 Predominant pulmonary shunt to systemic
– 3.2 bidirectional shunt
• 4.Other associated lesion
• 5. Repair
– 5.1 unoperated
– 5.2 Palliative
– 5.3 Repair
– 5.4 Residual shunt
• 6. IPAH like physiology
– 6.1 Small lesion hemodynamic not related to PAH
– 6.2 Small residual lesion after surgical repair
– 6.3 PAH after successful corrective surgery
• PAH left sided heart lesion
– 1.1 PAH with PCWP < 12 mmHG after successful corrective surgery
– 1.2 PAH with transpulmonary gradient > 25 mmHg or
– pulmonary diastolic pressure – PCWP > 10 mmHg or PVR > 3 unitm2
• Partial or total cavopulmonary anastomosis with abnormal PA pressure or PVR causing
failure of the circulation

Classification of pulmonary hypertension
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ในป ค.ศ. 2008 การแบงชนิดของ pulmonary hypertensionโดยพิจารณาจาก clinical evolution
และ histopathology(5) และการตอบสนองตอการรักษาโดยจัดให systemic left to right shunt อยู
ใน Class I : Pulmonary arterial hypertension โดยเพิ่ม definition ของ Class II : Left heart
disease อยางชัดเจนโดยแบงออกเปน systolic หรือ diastolic ventricular dysfunction หรือ
valvular heart disease (ซึ่งอาจนํามาใชกับ obstructed pulmonary vein ได ) และ Other
congenital heart disease เชนผูปวย single ventricle ที่ไดรับการทําผาตัด Fontan อยูใน Class V
: Miscellaneous การจัดแบงแบบใหมนี้ชวยใหสามารถนําวิธีการรักษาโรค PAH ที่มีประสิทธิผลนี้ ไป
ใชในการรักษาโรค pulmonary hypertension แบบอื่น ๆ ทั้งในผูใหญและเด็ก

ภาพที่ 2 WHO classification of pulmonary hypertension : Purposed change, (จาก 4th World
symposium on pulmonary hypertension) (PAH : pulmonary artery hypertension, CTD :
connective tissue disease, PPHN : persistent pulmonary hypertension in neonate, PVOD :
pulmonary veno-occlusive disease)(5)
WHO classification of pulmonary hypertension
Purposed change : Dana Point 2008
Based on clinical evolution, histopathology, and response to therapy
1. Pulmonary arterial hypertension
•
•
•
•

Idiopathic PAH
Heritable :
Drugs and toxin induced
Associated with
–
–
–
–
–
–

•
•

CTD
HIV
portal hypertension
systemic to pulmonary artery shunt
Schitosomiasis
Chronic hemolytic anemia

PPHN
1°Pulmoanary venoocclusive disease
(PVOD) and pulmonary capillary
hemangiomatosis (PCH)

3. PH due to lung disease and or
•
•
•
•
•

4. Chronic thromboembolic pulmonary
hypertension

5. Miscellaneous
•
•

2. PH due to left heart disease
•
•
•

Systolic dysfunction
Diastolic dysfunction
Valvular disease

hypoxemia
COPD
Interstitial lung diseases
Sleep-disordered breathing
Chronic exposure to high altitude
Developement abnormalities

•
•
•

Hematologic disorders : myeloproliferative
disorder, splenectomy
Systemic disorders : Vasculitis,
scleroderma, pulmonary Langerharns cell
histocystosis, LAM, Neurofibromatosis
Metabolic disorder : GSD, Gaucher, thyroid
disease
Congenital heart disease other than left to
right shunt
Others : Tumoral obstruction, fibrosing
mediatinitis, chronic renal failure on
dialysis

Management in pulmonary hypertension
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แนวทางการรักษาผูปวยที่มีภาวะ PAH ที่ปรับปรุงใหม โดยใช ACCP (American College of
chest physician) grading system ประกอบดวยการใช quality of evidence (Good, fair, low หรือ
expert opinion) รวมกับ net benefit วาเปน large, intermediate, small, non, conflicting หรือ
negative) ตามตารางที่ 3 โดย grading ของ recommendation แบงเปน level A ดีที่สุด จนถึง D หรือ I
(intermediate) และแยกสวน expert opinion ออกไป แผนภูมิตอไปนี้แสดงการรักษาที่แนะนําสําหรับป
2008 โดยใชแนวทางการตอบสนองตอ Acute pulmonary vasodilator testing รวมกับ Functional
class ในการจําแนกชนิดของยาที่ใชในการรักษา

คําแนะนําการรักษา pulmonary artery hypertension โดยอาศัย ACCP (American College of chest
physician) grading system(5,14) แบงออกเปน 2 สวนไดแก
1. Supportive and general care รวมการดูแลประเภท avoid excess activity, rehablilation
(cardiac/pulmonary), psychosocial support, birth control
และการใหยา
digoxin,
diuretic, anticoagulation และการให supplement oxygen
2. Pulmonary selective drugs คือการใหยาที่มีผลโดยตรงตอ pulmonary vascular bed โดยใช
การตอบสนองตอ acute pulmonary vasodilator testing เปนตัวหลัก ในกรณี responder ใช
ตาม Sitborn criteria จะเริ่มใหการรักษาดวย calcium channel blocker CCB : (ประมาณ 10%
ของผูปวยทั้งหมดในระยะยาว ) ในกลุมที่ไมตอบสนองใหใช WHO functional class เปน
แนวทาง โดย Class III
เริ่มที่ endothelin receptor antagonist (ERA) หรือ
Phosphodiesterase 5 inhibitor (PDE) แต Class IV เริ่มที่ intravenous epoprostenol
การแบงกลุมยาอาศัยหลักดังนี้
1. calcium channel blocker (CCB) ตัวใดตัวหนึ่งเหมือนกันโดยใช high dose เชน nifedipine
(160-240 mg/day)
2. endothelin receptor antagonist (ERA) : ตัวใดตัวหนึ่งมีผลตอการรักษา เหมือนกัน
(bosentan, ambrisentan,sitaxsentan)
3. Phosphodiesterase 5 inhibitor (PDE) ตัวใดตัวหนึ่งมีผลตอการรักษา เหมือนกัน
(sildenafil, tadalafil, vadenafil)
4. Prostacyclin แบงกลุมแยกออกจากกัน รวมทั้ง ทางเลือกในการบริหารยาก็มีผลตอการรักษา
และ grading ของคําแนะนําที่ตางกัน
4.1 iloprost : inhalation, intravenous
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4.2 Troprostinil : subcutaneous
4.3 Epoprostenol : intravenous
4.4 Beraprost : oral

ตารางที่ 3 ACCP (American College of chest physician) grading system ประกอบดวยการใช
quality of evidence (Good, fair, low หรือ expert opinion) รวมกับ net benefit วาเปน large,
intermediate, small, non, conflicting หรือ negative(14)
Quality of Net benefit to patient (adjust for risk and based on clinical assessment )
evidence
Good
Fair
Low
Expert

Large
A
A
B
E/A

Intermediate
A
B
C
E/B

Small
B
C
C
E/C

None
D
D
I
I

Conflicting
I
I
I
I

negative
D
D
D
E/D

ภาพที่ 3 แผนภูมิแสดง คําแนะนําการรักษา pulmonary artery hypertension โดยอาศัย ACCP
(American College of chest physician) grading system ลําดับที่ควรเลือกใชยาเรียงจากบนลงลาง
APAH : associated pulmonary artery hypertension, CCB : calcium channel blocker, ERA:
endothelin receptor antagonist , PDE : Phosphodiesterase 5 inhibitor, IV : intravenous, SC :
subcutaneous)
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Anticoagulant (E/B) IPAH
Diurectics
(E/A)
Oxygen
(E/C)
Digoxin
(E/C)
Rehabilitation (E/B)

PAH Evidence based Rx
Expert referal (E/A)
Acute pulmonary vasodilator
testing (E/C for APAH)

Class I-III
Oral CCB (B)
Sustained
Response
Class I-II

Yes

No

Yes

Avoid excess exertion (E/A)
Birth control
(E/A)
Pyscho=social
(E/C)
Infection prevention (E/A)
iNO
(A)
IV epoprostenol (B)
Inhaled iloprost (C)

No

Class II

Class III

Class IV

ERA or PDE (A)

ERA (A) or PDE (A)

IV epoprostenol (A)

Inhale iloprost (A)

IV iloprost

(C)

SC troprostinil

IV tropostinil

(C)

(B)

IV epoprostenol (A)

Inhale iloprost (B)

IV iloprost

(C)

SC troprostinil

(B)

IV tropostinil

(C)

ERA

(B)

Beraprost

(C)

PDE

(B)

Continue CCB
(< 10%)

Acute pulmonary vasodilator testing

การใช agent ของ testing ในคําแนะนํานี้ใหใช inhale nitric oxide (iNO)(15,16) เปนหลักโดยได grading A
สวนการทดสอบโดย epoprostenol หรือ iloprost มี grading system เพียง B หรือ C มีการศึกษา acute
pulmonary vasodilator testing โดยใช iloprost ในประเทศไทยโดย อลิสา ลิ้มสุวรรณ(17,18) ในผูปวย
CHD จํานวน 18 ราย อายุ 7 เดือน ถึง 13 ป โดยผูปวยจํานวน 13 รายมีการตอบสนองโดยลด PVR จาก
9.3 ± 4.6 เปน 4.6 ± 2.7 unit⋅ m2 (P < 0.001) ขอมูลในตางประเทศก็มีการใชยา iloprost สําหรับ acute
pulmonary vasodilator testing เชนกัน(19) ทําใหพออนุมานวาผูปวยบางราย iloprost ทําใหเกิดการ
ตอบสนองของ pulmonary vascular resistance
การทดสอบ acute vasodilator testing ที่ใหผลบวก หมายถึง คา mPAP และ PVR ลดลง >
20% จาก baseline (Sitbon criteria)(20) ในรายที่ cardiac output ไมเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มขึ้น ขอมูลจาก
รพ ศิริราช ระหวางป ค.ศ. 1995 ถึง 2005 ในผู ปวย congenital heart disease ที่ตองไดรับการผาตัด
หัวใจ(21) โดยมี VSD 90 ราย , ASD ราย 85, PDA 40 ราย, DORV 19ราย, CAVC 33 ราย ที่เหลือเปน
combine lesions หรือ complex รวมเปนผูปวย จํานวน 326 รายโดยมีอายุเฉลีย่ 18.6±20 ป และมีคา
สัดสวน pulmonary pressure : systemic pressure 0.77±0.3 และผูปวยเหลานี้ไดรับการผาตัดจํานวน
261 รายมีคาเฉลี่ย pulmonary arteriolar resistance 9.5±6.1 unit⋅m2 ผูปวยที่ถูกปฏิเสธการรักษา
จํานวน 59 รายมีคาเฉลี่ย pulmonary arteriolar resistance 30.6±58.5 unit⋅m2 อัตราตายในกลุมแรก มี
6.8% สวนกลุมหลัง 12% (จากการติดตาม 3 ป )ซึ่งก็ชัดเจนวาการคัดกรองผูปวยเพื่อรับการผาตัดอยูที่
pulmonary arteriolar resistance ประมาณ 9.5±6.1 unit⋅m2 สําหรับ morbidity ที่เกิดขึ้นนั้นมี ความ
แตกตางของขอมูลอยางหลากหลายโดยพบวา มี pulmonary hypertensive crisis 11 รายจากผูป ว ยที่
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ไดรับการผาตัด 261 ราย (ไมสามารถ predict อัตราตายหรือการเกิด pulmonary hypertensive crisis
ไดดวย ปจจัยเสี่ยงอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางรวมกัน ) และพบวาในกลุมที่มีการตอบสนองตอ
acute pulmonary vasodilator testing โดย มี pulmonary vascular resistance ลดลง นอยกวา 20%
จะมีระยะเวลาที่อยูในหออภิบาลหลังผาตัด (ICU time) ถึง 6.6±8.6 วัน เมื่อเทียบกับกลุมที่มี PVR
ลดลง มากกวา 20% ซึ่งมี ICU time เพียง1.3 ± 1.5 วัน p-value 0.02 และพบวา ในกลุมแรกจะมี
ระยะเวลาการใชเครื่องชวยหายใจ ventilator time 71.1 ± 17.6 ชั่วโมง เทียบกับกลุมที่ตอบสนอง
ดีกวาโดยใชเวลาเพียง 17.9 ± 36.6 ชั่วโมง p-value = 0.068

เมื่อเทียบกับคําแนะนําใหมดังในภาพเราอาจใชขอมูลของการตอบสนองตอ
acute pulmonary
vasodilator testing มาเปรียบเทียบกับผูปวย peri-operative care เชน ใน Class III ผูปวยที่ไม
response และมีอาการ นาจะเขาไดกับกลุมที่มี pulmonary arteriolar resistance ในชวง 9.5±6.1
unitm2 ในการักษาทั่วไปควรเลือกใช iNO สวนยาอื่นอาจใหเพิ่มเชน endothelin receptor antagonist
(ERA) (OG feed) หรือ Phosphodiesterase inhibitor (OG feed) หรือ inhale iloprost จะไดประโยชน
สูงสุด

Predictor สําหรับ endothelial cell injury
พบวาจากการทํา lung biopsy ในปอดผูปวย congenital heart disease ที่เปน irreversible สําหรับการ
ผาตัดหัวใจมี hyperproliferative endothelial phenotype และมี active neoangiogenesis และสามารถ
ใช marker ของ endothelial cell damage(22) เชน Circulating endothelial cells (CECs) โดยใชวิธี
Immunocapture of CECs จาก whole blood ที่ at 4°C และใช magnetic beads (Dynabeads M450, Dynal, Invitrogen, Carlsbad, California, U.S.A.) coated ดวย S-Endo 1 (Biocytex, Marseille,
France) หรือใช สวน CD34_ CD133_ population ของ circulating progenitor cells (CPCs) ที่มาจาก
ไขกระดูก ซึ่งแสดงถึง hematopoietic และ endothelial mobilization capacity ทั้ง CEC และ CPC
counts, แสดงถึง endothelial lesions, repair, ใชประมาณ individual vascular competence ใน
irreversible PAH complicating congenital heart disease

Peri-operative medical management
severe pulmonary hypertension หรือ pulmonary hypertensive crisis ในกลุม CHD (ซึ่ง
ประกอบดวยคา mPAP ที่เพิ่มขึ้นและมี low cardiac output รวมทั้ง oxygen desaturation) ที่มีอาการ
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เชน ชวง early post-operative period อาจเกิดรวมกับ severe right ventricular failure ซึ่งใชในกรณี
two ventricle repair และ มี systemic left ventricle ที่ไมมี right to left shunt (residual shunt)
หลงเหลืออยู
สําหรับ single ventricle physiology(23,24,25) การวินจิ ฉัยภาวะ pulmonary hypertension ของผูปวยที่
ไดรับการผาตัด bidirectional cavopulmonary anastomosis (BDPCPA แตนิยมเรียกเปนที่เขาใจใน
ปจจุบัน วา Glenn เปนการผาตัดเพื่อนําเลือดจาก superior vena cava ; SVC ตอไปยัง pulmonary
artery โดยตรง) ทําให ปริมาณ pulmonary blood flow (PBF) มีความสัมพันธกับ cerebral blood flow
เพราะ เปน preload ของ BDCPA คา transpulmonary gradient ที่ควรจะเปนจะอยูในระดับ 5-10
mmHG โดยมี คา mPAP หรือ central venous pressure CVP) ที่ใกล 15 mmHg คาที่สูงกวานี้แสดงถึง
ภาวะ pulmonary hypertension (Class V : ตาม guideline ใหม ) การควบคุม PBF อาจใชการทํา
control hypoventilation ที่ PCO 2 45-50 mmHG เพื่อเพิ่ม cerebral vasodilatation และทําใหมี
preload ที่ดีขึ้นเพื่อเพิ่ม PBF และทําให oxygen saturation ดีขึ้นการผาตัด modified Fontan ซึ่งมี
venous return ที่มาจากทั้ง SVC และ inferior vena cava (IVC) การใช hypoventilation จะมีผลนอย
กวา แตคา mPAP มากกวา 15 mmHg ก็ถอื วามีภาวะ pulmonary hypertension และเพิ่มทั้ง morbidity
และ mortality มีรายงานการใช pulmonary vasodilator ในผูปวยนี้เชน iNO หรือยาในกลุม PDE สวนการ
ใช iloprost ยังไมมีขอมูลที่ยืนยันชัดเจน
ในชวง acute phase วัตถุประสงคหลักคือการปองกันผลขางเคียงจาก PAH ที่สูงขึ้นจนทําให LV pre load
ลดจาก pulmonary venous return ที่ลด หรือ RV after load ที่เพิ่ม ซึ่งเปนสาเหตุของ low cardiac
output จุดมุงหมายในการรักษาผูปวยเหลานี้คือการเพิ่ม cardiac output (LV preload) และการลด right
ventricular after load เพื่อ ปรับ interventricular dependence ใหไดขึ้น survival ของผูปวยขึ้นกับ การ
maintain cardiac output (ตองมี central venous pressure, pulmonary artery line และ left atrial
line) อาจใช Swan Ganz catheter ในการ monitor pulmonary artery pressure (PAP) หรือ mix
venous blood O 2 saturation เพื่อใหประเมิ น cardiac output ซึ่งในทางปฏิบัติมีผูปวยที่ไดรับการ
monitor ครบทุกตําแหนงแบบนี้มีเพียงสวนเดียว ทําใหการดูแลผูปวยหลังผาตัดทําไดยาก การใช
echocardiography มักใหผลที่ขัดแยงกับสภาวะของผูปวยบอยครั้งหรือ underestimate pulmonary
artery pressure เพราะไมไดวัด mPAP แตวัด tricuspid regurgitation jet velocity เพียงอยางเดียว แต
คา right atrium pressure ที่อาจสูงถึง 20-25 mmHg ก็จะทําใหเรา underestimate pulmonary artery
pressure ไดงาย และเนื่องจากขอจํากัดของ acoustic window ที่ไมดีหลังการผาตัดทําใหการวัดคาตางๆ
ทําไดยาก ไมควรยึด echocardiography เปน เครื่องมือหลักในการ monitor เพราะ over หรือ
underestimate ไดงายและทําให เสียเวลาในการแปรผลหรือ misleading ไดบอ ย อยางไรก็ตาม
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echocardiography นาจะมีประโยชนในการบอก residual defect ไดสวน systolic function นั้นขึ้นกับ
ภาวะ preload/after load มาก การรักษาความดันโลหิตทางรางกายเพื่อทําใหมี coronary perfusion
pressure ที่ เพียงพอก็ชวย ทําให ventricular pumping ที่ดีขึ้น ในบทความนี้จะกลาวถึงการใชยาสําหรับ
รักษา peri-operative management ใน pulmonary hypertension โดยไมรวมถึงการดูแล supportive
management อื่น

การใหยาแบบสูดดม (Inhaled Medication)
Inhaled Nitric oxide (iNO)
ยา iNO แบบสูดดมจะใหผลในการขยายหลอดเลือดปอดเนื่องจาก gas สามารถแพรเขาไปใน
pulmonary resistance vessels และกระตุนเอนไซม guanylyl cyclase, cyclic guanosine
monophosphate (cGMP) ซึ่งมีผลโดยตรงทําใหหลอดเลือดขยายตัว NO จะจับกับ haemoglobin ทันทีที่
เขาสูกระแสเลือด ดังนั้น จึงชวยลดความเสี่ยงในการเกิด systemic side effect และมีผลโดยตรงตอปอด
เทานั้น การใชยา iNO แบบสูดดม (inhalation) ในเด็กไดเริ่มในผูปวย persistent pulmonary
hypertension of the newborn (PPHN) จากนั้นจึงมีการนํามาใชในผูปวย CHD(15-16) และยังมีการศึกษา
ที่แสดงใหเห็นวาผูปวยเด็กที่ตองไดรับการผาตัดหัวใจมีปจจัยเสี่ยงที่ทําให ตองใช iNO คือ อายุนอ ยกวา
1 ป, Down’s syndrome, preoperative pulmonary hypertension, หรือ pulmonary vascular
resistance.
ภาพที่ 4 หนาจอเครื่อง nitric oxide โดยสามารถปรับปริมาณตั้งแต 0-80 part per million (ppm) โดย
Scale สวนที่คาต่ํากวา 20ppm จะละเอียดกวา เพื่อประโยชนในการ wean off คาอื่นๆที่ ตอง monitor
ไดแก O 2 และ nitrogen dioxide (NO 2 ) ซึ่งเปน toxic substance
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การใช iNO อาจทําใหเกิดปญหา เชน ความเปนพิษ , rebound phenomenon และพบผูปวยบาง
กลุมไมตอบสนองตอการรักษาอยางมีนัยสําคัญ (non responder phenomenon) ซึ่งอาจเกิดจากการที่
exogenous nitric oxide นั้น อาจไมสามารถออกฤทธิ์ไดเทียบเทากับ endogenous nitric oxide ในตัวเอง
ในบางครั้งจึงอาจตองพิจารณาใหยาอื่น เชน PDE รวมดวย (26,27,28) การใชยา iNO อาจทําใหมี อาการ
ขางเคียงที่เกิดขึ้นจากการรักษาผูปวยในระยะยาว โดย NO ที่เปนอนุมูลอิสระ จะเกิดปฏิกิริยากับ oxygen
อยางรวดเร็ว เกิดเปน NO 2 ซึ่งมีพิษ นอกจากนั้นยังทําปฏิกิริยากับ superoxide anions ในระหวางที่มีการ
อักเสบ (inflammatory physical processes) ทําใหเกิด peroxynitrite เปนสาร ที่มี พิษสูง ซึ่ง ระบบ
ภูมิคุมกันโรคใชในการทําลายจุลินทรียและยังจําเปนสําหรับการปองกันเชื้อ leis mania ในขณะเดียวกัน
peroxynitrite ยังมีอันตรายตอระบบรางกาย และยับยั้ง เอนไซม prostacyclin syntheses ซึ่งเปน enzyme
สําหรับสังเคราะห prostacyclin NO ยังมีคุณสมบัติกัดกรอน(corrosive gas) อีกดวย
การเกิด rebound phenomenon เปนปญหาสําคัญเมื่อนํา NO มาใชในทางปฏิบัติ พบการเกิด
pulmonary pressure และ resistance เพิ่มขึ้นอยางทันทีหลังจากหยุดการให NO ชนิดสูดดมมานาน
มากกวา 30 นาที หรืออาจเกิดหลังจากลดยา iNO เปนวัน ๆ ก็ได ปรากฏการณที่เกิดขึ้นนี้อาจทําใหเปน
อันตรายถึงชีวิตและเปนสาเหตุทําใหเกิดอาการแทรกซอนที่อันตราย ซึ่งการลด iNO ลงอยางชาๆ (เชนทีละ
0.5-5 ppm ทุก 1-2 ชั่วโมง หลังจากที่ขนาด iNO < 20 ppm) หรือเริ่มใชยา sildenafil ในชวง wean off
dose
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ตารางที่ 4 คําแนะนําในการ wean off iNO โดยอาจใชรวมกับการให sildenafil หรือ iloprost
รวมดวยเพื่อปองกันการ rebound (ppm: part per million)(26)
iNO Dose Range at
Wean Initiation, ppm
20 – 40
10 – 20
2 – 10
0–2

Increment
Dose Wean Frequency,
Decrease, ppm
Hours
5
1-2
2
1-2
1
1-2
0.5
1-2

Inhaled prostanoids
iloprost เปนยาที่มีคุณสมบัติแตกตางจาก epoprostenol และ nitric oxide โดยที่มี half life ทีย่ าวกวา (27)
จึงทําใหมีความสะดวกแก ผูปวยที่จะใชประจําในแตละวันมากขึ้น ยาที่จะใชจะผานเครื่องพนยาที่มีละออง
ฝอยขนาด 3-5 µm โดยตองมีความสม่ําเสมอของขนาดละอองตลอดเวลาที่พน ขนาดยา ถา ใชสําหรับ
continuous intravenous drip คือ 1-5 ng/kg/min (ขยาดยามากทีส่ ดุ 10 ng/kg/min) ซึ่งมีขนาดต่ํากวา
การใช IV epoprostenol มาก เมื่อเปรียบเทียบกับ continuous epoprostenol วาตองใชในขนาด10–50
ng/kg/min จึงทําใหมี side effect นอยกวา ความแตกตางอยางมากของขนาดยาที่ใชนี้ อาจเนื่องจาก
iloprost มี potency สูงกวา epoprostenol ประมาณ 5 เทา และจากวิธีการใหยาที่แตกตางกันดวย ใน
ผูปวยบางรายที่มีปญหาการใหยา iloprost ทาง inhalation อาจใช continuous drip โดยทาง peripheral
IV หรือเพื่อการเฝาติดตามการรักษาที่ดีอาจใช Swan Ganz catheter ในการ monitor pulmonary artery
pressure (PAP) หรือ mix venous blood O 2 saturation เพื่อใหประเมิ น cardiac output ได ดว ย ขนาด
ยาสําหรับผูปวย acute ที่แนะนําในการสูดแตละครั้งในผูใหญคือ 5–10 µg at mouth piece หรือในเด็กให
0.5 µg/kg/dose (maximum = 3 µg/kg/does)(29,30)
6

เครือ่ งพนละอองยา iloprost ที่ใชในประเทศไทย
หลักการใช aerosol therapy คือ การใหยาที่เปนสวนผสมของ solid particles และ liquiddroplet ผานไปที่ bronchial mucosa โดยปริมาณยาที่สามารถผานเขาไปไดขึ้นอยูกับขนาด aerosol
particles ซึ่งโดยปกติจะใช mass median aerodynamic diameters (MMAD) ตั้งแต 0.8 ถึง 5 µ (คาที่ดี
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ควรอยูระหวา 3-5 µ โดยถาขนาดใหญกวานี้จะติดอยูที่ oropharynx ขนาดที่เล็กไปก็จะ bounce ออกมา
ที่ upper respiratory airway ไมเขาไปที่ interstitial
ขอดีของการให aerosol therapy คือ
1. ออกฤทธิ์ไดเร็วในขนาดยาที่ต่ํากวา
2. ยาซึมผาน lower respiratory trace ไดเร็ว
3. ใชงานไดงายและมี side effect ที่นอย
4. ทําใหทางเดินหายใจมีความชุมชื้น

Nebulizer (ภาพที่ 5)
คือ สวนของอุปกรณที่ใชเปนตัวผสม solid particles และ liquid droplet โดยอาจใชตวั อัดอากาศ
(compressor unit) ที่ทําใหยากลายเปน droplet โดยยาจะผานเขาไปใน nebulizer โดยอาศัย venturi
effect คือ อากาศทีถ่ ู กอัดผานท อขนาดเล็กทําใหความดันที่ลดลง จะดูดเอายาที่เปนของเหลวผานเขาที่
สวนกระเปาะดานลางและวิ่งผานตัวกรองที่ทําใหขนาดเล็กลง nebulizer ที่ใชระบบ ultrasonic จะ
ประกอบไปดวย pyezoelectrice crystal (สวนที่เปนตัวสั่นสะเทือน ) ที่สวนลางของกระเปาะซึ่ง เมื่อไดรับ
ความถีข่ นาด 1 MHz จะทําใหเกิดคลื่น ultrasound ที่มีแรงผลักมากกวาแรงยึดโมเลกุลของยา จึงทําใหยา
แยกออกเปน droplet ที่เล็กลง และจะพนผานเขาไปในรูป aerosolชนิดของ ultrasonic unit แบงเปน
single chamber ยาจะกระทบกับสวน piezoelectric โดยตรง และ double chamber ซึง่ ยาจะถูกเทลง
ดานบนของกระเปาะและมีแผน ฟลมบาง แยกชั้นกับสวน piezoelectric transducer โดยจะมีน้ําสัมผัสกับ
สวน pyezoelectrice crystal ทางดานลางของกระเปาะเพื่อลดปญหาเครื่องรอนได

เครื่องพนยา Optineb และ Omron จะใชระบบultrasonic จะเล็กและเงียบกวา เครื่อง Delphinusที่
เปนชนิด compressor เครื่องทั้งสาม ตองใชสวนผสมของยาในขนาด 3 ml สวนเครื่อง ultrasonic จะใช
ขนาด 5 ml (แตในทางปฏิบัติผูเขียนใชขนาด 3 ml ทั้งสองชนิด ) เครื่องพนทุกชนิดจะมี residual volume
ประมาณ 0.5 ถึง 0.8 ml หลังจากที่ใชเวลาพนจน ควันละอองจางหมดไปประมาณ 10 นาที โดยมีระดับ
ของยาทีป่ ลาย mouth piece แตกตางกันโดย ทั้งสามชนิดจะมีขนาดของ particles ที่นอยกวา 5 µ ใน
ระดับมากกวา 80% ขนาดยา ที่ mouth piece จะอยูในขนาด 2.5-5 µg ในผูใหญและ 0.5 µg/kg/dose
โดยมี total dose ที่ 3 µg/kg/day ในเด็ก
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D

ภาพที่ 5 เครื่องพนยาชนิดตางๆ A: Delphinus (air compressor) , B: Optineb
และ C : Omron (ultrasonic) และ D: iNeb (adaptive aerosol delivery)
เครื่องที่ใชบอยในชวง peri-operative management ใน pulmonary hypertension คือ

Delphinus ซึ่งเปน air compressor มีขนาด MMAD ที่ 2.9 µ แตมี aerosol output ที่ต่ําในชวง 3040% แลวแตการหายใจ การใชเครื่องนี้อาจทําใหสับสนวาสามารถใชเครื่องพน aerosol ชนิด compressor
แบบอื่นได (เชนเครื่องพนยา albuterol สําหรับ asthma) ซึ่งเปนการใหยาที่ไมมีประสิทธิภาพเนื่องจาก

ขนาด MMAD ที่ไมเทากัน Optineb ผลิตโดยบริษัท NEBU–TEC med. ประเทศเยอรมนี เปนเครื่องที่
ใช ultrasonic system ในการทําละอองยา สามารถใหละอองยาที่มีขนาดอนุภาคแตกตางกันขึ้นกับการ
เลือกใชชิ้นสวนในการควบคุมการไหลของละอองยา (baffle plates)สําหรับยา iloprost สามารถเลือกใช
green baffle plates ซึ่งใหขนาดละอองยาที่ MMAD 2.5 µm หรือ blue baffle Plates ซึ่งใหขนาด
ละอองยาที่ MMAD 3.3 µm สามารถตั้งโปรแกรมการทํางานโดยขนาดยาที่ผูปวยจะไดรับ จะขึ้นกับ
ระยะเวลาการทํางานของเครื่องโดยสามารถใหยาหมดภายใน 3-5
นาที บางรุนตั้งไดถึง 6 โปรแกรม
สามารถใช ไดกับผูปวยที่สามารถหายใจไดเอง หรือขณะใชเครื่องชวยหายใจ หรือในเด็กเล็กที่ถูก sedate
และหายใจเองไมได โดยใชอุปกรณตอเสริมที่เหมาะสม ขอจํากัดคืออุปกรณนี้ไมสามารถคํานวณปริมาณ

ของยาที่แนนอนไดถามีการผสมยา iloprost เพื่อแบงใชอยางที่ทําในประเทศไทย สวนเครื่อง Omron ใช
หลักการของ ultrasonic nebulizer โดยมีขนาดเล็ก สามารถพกพาได สะดวกโดยใหขนาด MMAD ที่ 1.7
µm เทียบไดกับเรื่อง iNeb ใชเวลาในการใหยา 3.4 และ 6.1 นาทีสําหรับการใหยา 1 และ 2 ml ตามลําดับ
ก็ไดถูกนํามาใชอยางไรก็ตามเครื่องทั้งหมดนี้ก็ยังมี effective output เพียง 50-60% เพราะไมไดเปลี่ยน
ขนาดยาที่พนตามการหายใจ
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เครื่องพนยาชนิด adaptive aerosol delivery (AAD)
ปจจุบันไดมีการนําเขาเครื่อง I-neb third generation AAD (Adaptive Aerosol Delivery) system ซึ่งมี
ขนาดเล็ก และ เงียบ การเกิด aerosol อาศัยหลัก VMT (vibrating mesh technology หมายถึงการเกิด
aerosol คลาย ultrasonic แตควบคุมพลังงานทําใหสงปริมาตรของ aerosol ไดแปรเปลี่ยนตามความเร็ว
หรือจังหวะการหายใจ ) และควบคุมขนาดโดยใช AAD Disc (2.5 หรือ 5 mcg) โดยสามารถใชกบั ยา
Ventavis (20mcg/2ml) ไดดีเพราะขนาดการใหยาที่ปริมาตร ไดตั้งแต 0.25 ถึง 1.4 ml. โดยมี residual
volume เพียง 0.1 ml โดยภาพรวมสามารถใหยาไดถงึ 50-80% ของแตละครั้งการหายใจโดยเฉลี่ยการ
หายใจ 3 cycles สุดทายและแปรเปลี่ยนไปไดเรื่อยๆ ระหวางการหายใจจะมีสัญลักษณบอกถึงลักษณะ
การหายใจของผูปวยทําใหผูปวยปรับเปลี่ยนได เครื่องนี้ถูกออกแบบมาใชใน chronic treatment แตการ
ใชใน acute setting มีขอไดเปรียบที่เปนเครื่องที่มี effective output ทําใหไดยาในปริมาณที่ ดีที่สุด (60%
ขึ้นไป)
มีการศึกษา เบื้องตนที่ ร.พ. ศิริราชในผูปวย 15 รายที่ไดรับการผาตัด หรือปดรูรั่วระหวางผนังกั้นหองหัวใจ
ทางการสวนหัวใจ และยังมี pulmonary artery pressure มากกวา 75% systemic Pressure โดยที่มี
อาการของ congestive heart failure หรือ respiratory failure อยู ผูปวยเหลานี้ไดรับการรักษาโดยใช
iloprost ขนาด 5–10 µg วันละ 4–6 ครั้ง ขนาดยาในเด็กคือ 0.5 µg/kg/dose หรือ 3 µg/kg/day พนเปน
ระยะเวลา 48–72 ชั่วโมงโดยพบวาผูปวยทั้งหมด ยกเวน 2 รายไดรบั การ extubation โดยที่มีคา oxygen
saturation เพิ่มขึ้นอยางชัดเจน จาก 85.8 + 8.1% เปน 93.3 + 5.5% และสามารถลดปริมาณ FiO 2 ได
จนเปน room air ในเบื้องตนพอจะสรุป ไดวายานี้มีที่ใชในผูปวยที่มีอาการอยางรุนแรง การที่ยานี้ทําให O 2
saturation สูงขึ้นไดอาจ เกิดจากการที่ยาออกฤทธิ์ vasodilating effect ในสวนของปอดที่มีการ ventilate
ไดดีจึงทําใหมี vasodilator effect มากกวาสวนอืน่ โดยเกิดจากเลือด shift ไปยังปอดสวนที่ ventilate ได
มากกวา ทําใหมี pulmonary blood flow ที่เพิ่มขึ้นเปรียบเทียบกับ area ที่มี ventilation ดีขึ้น เปนการ
stabilize ภาวะ ventilation perfusion mismatch (V/Q) ไดทําใหมี oxygenation ที่ดีขึ้นมากจึง นาจะ
เปนขอไดเปรียบที่สําคัญของยานี้ (17-18,26,28) นอกจากนี้อาจใชยานี้รวมกับ iNO เพือ่ ลด rebound
phenomenon หรือรวมกับ PDE เพื่อเพิ่มระยะเวลาออกฤทธิ์ของ iloprost เนื่องมาจากมีการใชยาที่มี
ราคาแพง
Sildenafil
การใช iNO นั้นมีผลตอการเพิ่มขึ้นของ smooth muscle intracellular cyclic guanosine
(cGMP) จึงทําใหมี pulmonary vasodilation แตฤทธิ์ที่สั้นของ cGMP เกิดจาก การทําลายโดย
Phosphodiesterase (PDE) โดยชนิดที่ 5 นั้นเปน isoform ที่พบมากที่สุดในปอด การยับยัง้ การ
ทํางานของ PDE นั้นเปรียบไดเหมือนกับ มี endogenous nitric การทดลองโดยใช i.v sildenafil ในขนาด
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ตั้งแต 0.025-0.33 mg/kg โดยเปรียบเทียบกับ iNO ในขนาด 20 ppm และการใหออกซิเจน(FiO2=0.65)
พบวา การให ออกซิเจน นั้นเปนpotent pulmonary vasodilator เนื่องจากผลตอ pulmonary vascular
smooth muscle และยังสามารถลดผลของhypoxic vasoconstriction secondary จาก ‘post-pump’
parenchymal lung changes ในผูปวยหลังผาตัดหัวใจ the postoperative group

ในผูปวยกอนการผาตัดนั้น IV sildenafil (31) สามารถลด PVR ไดเทียบเทากับ iNO แตในผูปวย
หลังผาตัด sildenafil ทําใหเกิด pulmonary vasodilation ที่มากจนทําใหมี VQ mismatch จาก
intrapulmonary shunting ไดและมี คา PO 2 ที่ต่ําลง และมีความดันโลหิตที่ต่ําลงเล็กนอย จึงอาจจะตอง
ระวังในการใชยา sildenafil หลังการผาตัดทันทีโดยยาอาจมีประโยชนในการใชในผูปวยหลังผาตัดหัวใจ
แลวหลายวัน (ที่ไมมีปญหา hypoxia แลว)

ภาพที่ 6 แสดง pulmonary vascular resistance index (PVRI) โดยเปรียบเทียบผลการทดสอบในหอง
ตรวจสวนหัวใจ (cath lab) กับหลังการผาตัด โดยใน cath lab กับ การให ออกซิเจน O 2 , iNO 20 ppm
(NO) ยา sildenafil ในขนาด 0.25 mg/kg (S 1 ), 0.33 mg/kg (S 2 ) สวนหลังการผาตัด ให ออกซิเจน O 2
(FiO2 =0.65), iNO 20 ppm (NO) ยา sildenafil ในขนาด 0.025 mg/kg (S1), 0.1 mg/kg (S2) 0.25 mg/kg
(S 3 ) (31)
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ภาพที่ 7 แสดง mean arterial blood pressure (MAP) จาก systemic blood pressure (เสนบน) และ
mean pulmonary artery pressure (เสนลาง) โดยเปรียบเทียบกับ การให ออกซิเจน O2 , iNO (NO) ยา
sildenafil ในขนาด (0.025 mg/k) S 1 , 0.1 mg/kg (S 2 ) 0.25 mg/kg (S 3 )(31)

การใช Sildenafil รวมกับ iNO
การใช sildenafil รวมกับ iNO นั้นพบ hypotension ได 3 % มีการทดลองพบถึงความเปนไปไดที่ ในการใช
PDE inhibitor รวมกับ inhaled iloprost ในผูปวย Eisenmenger(26) โดยจะชวยใหระยะเวลาในการใชยา
พนยาแตละครั้งยาวนานขึ้นมาก ชวยให ผูปวยสะดวกขึ้นและสามารถลด คาใชจายลงได การใชยา ผูเขียน
มักใชยานี้ในขนาด 50 mg เริ่มตน ครึ่งเม็ด หรือ 0.25 mg/kg/dose จนมากถึง 6-10 mg/kg/dose ก็มกี าร
ใชกัน วันละ 2-3 หนโดยใหขนาดสูงสุดวันละ 150-200 mg และใชยารวมกับ beraprost sodium และ
iloprost ในระยะหลังแพทยบางรายก็ยังสนับสนุนการใชยา (ขอมูลจากการประชุม Update on Cardiac
intensive care for Neonates, Children and Young Adults : Shanghai 8-11 มิถุนายน พ.ศ. 2548 :
update in pulmonary hypertension) มีรายงานการใชขนาดของยา sildenafil หรือ iloprost(26,29,32-33)
รวมกับ iNO โดยใชตั้งแต 0.2-0.75 mg/kg/dose
ภาพที่ 8 แสดง study ที่ใช sildenafil รวมกับ iNO สําหรับ peri-operative period(26)
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Bosentan ( Tracleer  ) เปนยาตัวแรกของยากลุมใหม ซึ่งเปนสารออกฤทธิ์ตานการเขาจับกับรับเฉพาะ
ของ endothelin ทั้งชนิด A และ B bosentan มีขนาด 62.5 มก. และ 125 มก. ในรูปยาเม็ดเคลือบฟลม
สําหรับรับประทาน หลังจากการรับประทาน ความเขมขนสูงสุด ของ
bosentan ในน้ําเลือดจะเกิดขึ้น
ภายใน 3-5 ชม. และคาครึ่งชีวิต(t 1/2 )ของการขับออกประมาณ 5 ชม. ขนาด dose ที่ใชตามน้ําหนักตัวคือ
ตารางที่ 5 dose recommendation สําหรับยา bosentan ในเด็ก(34)
น้าํ หนัก (กก)
ขนาดเม็ดยา (มก)
ขนาดเม็ดยา (มก)
ครั้ง ตอ วัน
เริ่มตน
ที่ 4 อาทิตย
40
62.5
125
2
20–40
31.25
62.5
2
10–20
31.25
31.25
2
สําหรับเด็กที่มีขนากเล็กก็มีการศึกษาเรื่อง Pharmacokinetic โดยพบวาสมารถเริ่มใชที่ 2 ถึง 4 มก ตอ
น้ําหนักตัว กก (ภาพที่ 9 )

ภาพที่ 9 แสดง mean (± SD) plasma concentration versus time profiles ของ
bosentan ในผูปวยเด็ก PAH หลังการให bosentan ขนาด 2 และ 4 mg/kg b.i.d. (n = 11) จาก
Pharmacokinetic and clinical profile of a novel formulation of bosentan in children with
pulmonary arterial hypertension: the FUTURE-1 study Beghetti M, MD (publishing) (35)
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การศึกษา postmarketing surveillance database (Tracleer PMS ในผูปวยเด็ก อายุ Pediatric 2-11 ป
จํานวน 146 รายโดยครึ่งหนึ่งเปน congenital heart disease จากผูปวยที่ใช bosentan จํานวน 4994
ราย พบวามีการเพิ่มของ aminotransferases ใน 2.7% ของผูปวยเด็กเมื่อเทียบกับ 7.8% ในผูใหญ และมี
discontinuation rate 14.4% เมื่อเทียบกับ 28.1% ในผูใหญ(34)
New management for prevention of PAH for patients undergoing cardiopulmonary bypass for
congenital heart surgery
งานวิจัยที่ผานมาที่ศึกษาถึงปจจัยทางพันธุกรรมที่กอใหเกิดความเสียงตอภาวะ PAH เพิ่มสูงขึ้น เราพบวา
รูปแบบของยีนกําหนดลักษณะ (genotype) ถึงความแตกตางทางพันธุกรรม(polymorphism) ในเอนไซม
ของยูเรียไซเคิลตัวสําคัญชื่อ carbamyl phosphate synthetase 1 (CPSI T1405N)(36,37) สงผลตอผูปวยวัย
ทารกและเด็กที่เขารับการผาตัดหัวใจเพื่อแกไขความผิดปกติหัวใจแตกําเนิด เสี่ยงตอภาวะ PVT สูงและ
เพิ่มความเสี่ยงของเด็กแรกเกิดตอภาวะความดันหลอดเลือดในปอดสูงภายหลังการผาตัดได
(postoperative pulmonary hypertension; PPHN) นอกจากนั้นไมวาผูปวยจะมีความแตกตางทาง
พันธุกรรมหรือไมก็ตาม เรายังสังเกตพบวาสารตัวกลางในยูเรียไซเคิลอยางซิทรูลีนและอารจินีนในพลาสมา
ลดลงอยางมากดวยเชนกัน ผลความสัมพันธดังกลาวจึงเปนที่มาของการวิจัยโดยใหซิทรูลีนเสริมกับผูปวย
ในระยะผาตัด เราเริ่มทดลองใหผูปวยรับประทานซิทรูลีนเสริมขนาด 1.9 กรัม/ก.ก./ครั้ง กอนเขารับการ
ผาตัดหัวใจโดยใชเครื่องหัวใจและปอดเทียม (cardiopulmonary bypass-CPB) และใหทันทีหลังการ
ผาตัด และตามดวยทุกๆ 12 ชั่วโมงตอเนื่องนาน 48 ชั่วโมงหลังการผาตัด ผลการใหซิทรูลีนโดยการ
รับประทานนี้ ผูปวยมีความทนตอยาไดเปนอยางดีและไมกอใหเกิดเหตุการณไมพึงประสงค เชน ภาวะ
ความดันโลหิตต่ํา (Systemic hypotension) นอกจากนั้นเรายังพบวาผูปวยที่มี ซิทรูลีนในพลาสมา
มากกวา 37 umol/L (ระดับที่สูงของเกณฑปกติ) ณ 12 ชั่วโมงหลังการผาตัด ไมมีภาวะ PAH สูง แตผูปวย
ไมครบทุกคนที่ไดรับซิทรูลีนโดยการรับประทานแลวมีระดับซิทรูลีนเพิ่มถึงระดับดังกลาว การคนพบนี้ชวย
ในการออกแบบวิธีการวิจัยโดยใหซิทรูลีนทางหลอดเลือดดําในเวลาตอมา การศึกษาการเพิ่มขนาดยาแบบ
ขั้นบันได (dose escalation) มีเปาหมายที่จะชวยรักษาระดับซิทรูลีนในพลาสมาอยูที่ 100 umol/L เรา
พบวาการใหซิทรูลีนทางหลอดเลือดดํานั้นมีคาครึ่งชีวิต (half life) คอนขางสั้นฉะนั้นจึงตองใชโปรโตคอล
โดยใหยาแบบฉีดครั้งเดียว (bolus does) และตามดวยใหแบบหยดอยางตอเนื่อง (continuous infusion)
ทายที่สุดเราไดวิธีการวิจัย (protocol) ที่ใหยาแบบฉีดครั้งเดียวขนาด 150 mg/kg ตอนเริ่มการผาตัด และ
ภายหลังการผาตัด 4 ชั่วโมงใหแบบหยดอยางตอเนื่องขนาด 9 mg/kg/hr(38) ซึ่งชวยรักษาระดับซิทรูลีนใน
พลาสมาใหเพิ่มขึ้นและคงที่ที่ระดับประมาณ 100 umol/L โดยไมเกิดผลขางเคียง ในปจจุบันจึงมีการการ
วิจัยระยะที่ 2/3 แบบควบคุมดวยยาหลอก โดยการสุม และปกปดการรักษาทั้งสองฝาย เพื่อประเมิน ความ
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ปลอดภัยและประสิทธิผลระหวางยาแอล-ซิทรูลีนและยาหลอกที่ใหทางหลอดเลือดดํา ในผูปวยเด็กที่รับ
การผาตัดหัวใจโดยใชเครื่องหัวใจและปอดเทียม

ภาพที่ 10 ซิทรูลีนถูกขนสงจากไมโตคอนเดรีย ไปยังไซโตพลาสซึม Argininosuccinate synthetase
(ASS) เปนเอนไซมตัวแรกในยูเรียไซเคิลภายในไซโตพลาสซึม และเมื่อรวมตัวกับซิทรูลีนและแอสพารเตต
(aspartate) สราง argininosuccinate จากนั้น Argininosuccinate lyase (ASL) ปลอยฟูมาเรทออกมา
จาก argininosuccinate กลายเปนอารจินีน
CPSI ของมนุษย กําหนดอัตราการ enzyme catalyzing ในขั้นตอนแรกของกระบวนการสรางยู
เรีย ( ureagenesis) ที่ตับ ปจจัยที่มีสวนสําคัญคือ NAG cofactor-binding ที่อยูใกลกับ carboxyterminus ของเอนไซม ถาปราศจาก NAG binding เอนไซมจะยังคงความเฉื่อยซึ่งสงผลใหเกิด
hyperammonemia และไมมีการสรางซิทรูลีน
การวิจัยนี้เปนการวิจัยทางคลินิกระยะที่ 2/3 แบบควบคุมดวยยาหลอก โดยการสุม และปกปดการรักษาทัง้
สองฝาย เพื่อศึกษาประสิทธิผลและความปลอดภัยของการใหยาแอล -ซิทรูลีนในผูปวยเด็กและทารกที่เขา
รับการผาตัดหัวใจโดยใชเครื่องหัวใจและปอดเทียม เพื่อรักษาความผิดปกติของหัวใจที่มีมาแตกําเนิด ใน
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การวิจัยนี้จะทําการศึกษาในเด็กและทารกที่มีอายุต่ํากวา 18 ป จํานวนทั้งหมด 412 ราย ซึง่ ผานการ
คัดเลือกจากโรงพยาบาลที่เขารวมการวิจัย โดยใหยาวิจัยแอล-ซิทรูลีนหรือยาหลอกทางหลอดเลือดดําแบบ
ฉีดครั้งเดียวขนาด 150 mg/kg และตามดวยการใหยาวิจัยหรือยาหลอกแบบหยดอยางตอเนื่องภายหลัง
ผาตัดในปริมาณ 9 mg/kg/hr ขนาดยาที่ใหนั้นเปนขนาดที่ไดจากผลการศึกษา dose escalation (ดูใน
ขอมูลการวิจัยเบื้องตน) การใหยาวิจัยหรือยาหลอกแบบฉีดครั้งเดียวนั้นจะใหกับผูปวยภายในหองผาตัด
หลังจากที่เริ่มใชเครื่อง CBP ในการผาตัดหัวใจ จากนั้นภายหลังการผาตัด 4 ชั่วโมง (+/- 30 นาที และ
ผูปวยอยูในอาการคงที่) จะเริ่มใหยาหรือยาหลอกทางหลอดเลือดตอเนื่องไปตลอด
48 ชั่วโมง หรือ
จนกระทั่งผูปวยถูกสงตัวออกจากหอง CCU(39)

บทสรุป
การรักษา PAH ใน CHD ไดพัฒนาขึ้นจากการใหความสําคัญตามการะบวนการที่เปน pathophysiology
ในระดับ intravascular, endothelial dysfunction และ smooth muscle cell มาเปนการศึกษาภาวะ
พันธุกรรมพื้นฐาน เชน BMPR-2, ALT, HIT ซึง่ อาจเกีย่ วกับ idiopathic pulmonary hypertension
ตลอดจนมุมมองในการจัดรูปแบบใหมๆเพื่อใหสามารถคลอบคลุม clinical manifestation ตางๆใน CHD
เชนการใช pre-tricuspid และ post-tricuspid shunt concept ทําใหเราสามารถเขาใจมากขึ้นถึงการ
ปรับตัวของ right และ left ventricle ในทั้งสองกรณี และ clinical manifestation ที่ตางกัน การ
ปรับเปลี่ยนมุมมองของผูปวยที่ไดรับการผาตัด bidirectional cavopulmonary anastomosis หรือ Fontan
วามีภาวะ PAH รวมดวยได และการแปรผล acute vasodilator testing สําหรับ two ventricle repair ก็
ทําใหเราสามรถเลือกคัดกรองผูปวยสําหรับการผาตัดที่ดีขึ้น
คําแนะนําในการรักษา PAH จากการประชุม 4th World symposium on pulmonary hypertension ที่ เมือง
Dana Point ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อตนป ค.ศ. 2008 โดยใช definition ของPAH ที่ปรับปรุงใหมเทียบกับ
tricuspid jet velocity ทีการปรับ grading system ACCP (American College of chest physician)
และถูกสรุปเปนแผนภูมิที่เขาใจงายยิ่งขึ้น โดยมี classification ที่ละเอียดมากขึ้นของผูปวย CHD ไวโดย
เพิ่มเติมขอมูลของผูปวยเด็ก รวมทั้ง pharmacokinetic study ของยา bosentan ในเด็ก สุดทายไดแกการ
ใหการรักษาโดยใช pathway carbamyl phosphate synthetase ซึ่งกําลังอยูในระหวางการทําการวิจัยใน
ผูปวยเด็กไทยอยู
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ตารางที่ 7 สรุปการใชยาสําหรับ acute management of pulmonary hypertension
Drug Combination
ขอบงชี้
ชวงหลังการผาตัดหัวใจหรือระหวางที่มีอาการของ
nitric oxide ≤ 20
pulmonary hypertension ที่รุนแรง รวมกับ supportive
ppm + iloprostใช
อื่นๆ เชนการปรับ ventilator ยังสามารถใช iloprost ได
เปน step ไป (เริ่ม
จาก 2.5 , 5, 10 µg) ในชวงที่ลด dose iNO ที่ต่ํากวา 20 ppm เพื่อปองกันการ
rebound
inhalation

ชวยในการลด dose iNOหลังจากที่เริ่มมี ventilation
nitric oxide ≤ 20
perfusion ที่ดีขึ้นแลวในวันที่ 2-3 หลังผาตัด
ppm +
sildenafil(0.25-0.5
mg/kg/dose ถาเปน
low dose regimen
ถาเปน high dose ให
ไดถึง 8-10
mg/kg/dose)

nitric oxide 20-40
ppm + iloprost IV
(1-5 ng/kg/min)

ผูปวยอาการรุนแรงและ มี unstable hemodynamic เกิน
กวาที่ใหยาพนได อาจให iloprost ทาง central line หรือ
drip เขาทาง pulmonary artery catheter ไดเพือ่ ลด
systemic side effect (hypotension)

ผลขางเคียง
PO 2 อาจลดลงได
จากการ interfere
ventilation ชวงสั้นๆ
ระหวางการพนยา
ควรมีเครื่องพนชนิด
ultrasonic nebulizer
เชน iNeb หรือ
Omron
ไมควรเริ่มใช
sildenafil ทันทีหลัง
ผาตัดถามีภาวะ
hypoxia เพราะใน
ระยะแรกผูปวยจะยัง
มีปญหา ventilation
อาจทําใหมีการลดลง
ของ PO 2 ไดจาก
intrapulmonary
shunt ที่เพิ่มขึ้น
การให iNO 20-40
ppm ไมไดมีขอพิสูจน
วาผูป ว ยจะมีการ
ตอบสนองที่ดีกวา
ขนาด <20 ppm
ควรพิจารณาใหยา
combination ถาตอง
ให iNO dose สูงและ
ควรคํานวณคา
oxygen index
ตลอดเวลา และควรมี
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iloprost 2.5-5
µg/inhalation 4-6
ครั้งตอวันรวมกับ
beraprost (14µg/kg/day)
milrinone IV 0.75
µg/kg IV load และ
ตามดวย 0.75
µg/kg/min
Bosentan
L-Citrulline

severe pulmonary hypertension ที่มีอาการ right heart
failure ไมวาตองใชเครื่องชวยหายใจหรือไมก็ตามในกรณีที่
ไมสามารถใช iNO หรือไมสามารถใช iloprost ไดนาน มี
การศึกษาการใช beraprost sodium (1 mcg/kg/dose)
เพื่อชวยในการลด PVR โดยไดผลดีเทียบกับ iNO (40)

2 ถึง 4 มก ตอน้ําหนักตัว กก

การวัดคา
pulmonary artery
pressure โดยตรง
เชนการใช PA
catheter คูกับ LA
pressure
การพนยาวันละหลาย
หนควรมีเครื่องพน
ชนิด ultrasonic
nebulizer เชน iNeb
หรือ Omron

ไดผลตั้งแต 10 นาที
จนถึง 3 ชัว้ โมง
ยาวิจยั แอล-ซิทรูลีนหรือยาหลอกทางหลอดเลือดดําแบบฉีด ยาวิจยั
ครั้งเดียวขนาด 150 mg/kg. และตามดวยการใหยาหยด
อยางตอเนื่องภายหลังผาตัดในปริมาณ 9 mg/kg/hr
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