การดูแลระบบทางเดินหายใจ ในผูปวยที่ไดรับการผาตัดหัวใจและทรวงอก
(Respiratory Support in Cardiothoracic Surgery)
พ.อ. อนันต วัฒนธรรม
เปนที่ทราบกันดีแลววา ในปจจุบันมีความกาวหนาทางดาน การดมยา การผาตัด และเทคนิคของ
การทํา Cardiopulmonary bypass (CPB) แตยังพบภาวะแทรกซอนทางระบบทางเดินหายใจไดบอย
โดยเฉพาะอยางยิ่ง การเกิด lung injury หลังการผาตัด นอกจากนี้ยังพบภาวะออกซิเจนในเลือดต่ํา และ
ปอดอักเสบ ไดถึง 3-10 เปอรเซ็นต ของผูปวย ดังนัน้ การ ดูแลผูปวยทางดานระบบทางเดินหายใจ และ
การใชเครื่องชวยหายใจในผูปวยเหลานี้ จึงมีความสําคัญอยางยิ่ง
ผลตอระบบทางเดินหายใจที่เกิดจาก การผาตัดหัวใจและทรวงอก และการดมยาสลบ (Respiratory
effect of cardiothoracic surgery and general anesthesia)
1. Lung volume
การผาตัดทางหัวใจ และทรวงอก และการผาตัดทางชองทองดานบน (upper abdominal surgery)
จะทําให lung volume ลดลง จากการที่กลามเนื้อกระบังลมทํางานผิดปกติ (diaphragmatic dysfunction),
ความเจ็บปวดหลังการผาตัด , และ splinting โดยที่มีการลดลงของ vital capacity ประมาณ 50-60
เปอรเซ็นต ซึ่งจะมีผลถึง 1 สัปดาห นอกจากนั้นยังมีการลดลงของ functional residual capacity (FRC)
ประมาณ 30 เปอรเซ็นต การที่ FRC ต่ํากวา closing volume ทําใหมี atelectasis, ปอดอักเสบ, และ
ventilation/perfusion (V/Q) mismatching ตามมา
2. การควบคุมการหายใจ (Control of ventilation)
ยาสลบจะมีผลกดการตอบสนองของการหายใจ ( Ventilatory response) ตอภาวะ hypoxia และ
hypercapnia ซึ่งเปนผลมาจากกาซ volatile และยาที่ใหทางเสนเลือดเพื่อชในการดมยาสลบ แทบทุกตัว
3. การแลกเปลี่ยนกาซ (Gas exchange)
การที่ผูปวยอยูในทานอนหงายในขณะผาตัดและหลังผาตัด ทําใหการเรียงตัวของ Zone 1, 2, 3
เปลี่ยนไปเปนจากทางดาน anterior ไปยัง posterior แทนทีจ่ ะเปนยอดปอด ( apex) ไปฐานของปอด
(base) เหมือนปกติ ซึ่งเปนผลทําใหเกิดภาวะ hypoxemia ในระหวางผาตัดและหลังผาตัดได
4. Lung defense mechanisms
ยาสลบและยาลดอาการปวดชนิด opioids จะมีฤทธิ์กดการไอและทําให mucociliary clearance
ลดลง ซึ่งทําใหผูปวยมีความเสี่ยงตอการเกิด atelectasis และการติดเชื้อทางระบบทางเดินหายใจเพิ่มขึ้น
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ภาวะแทรกซอนทางระบบทางเดินหายใจ ที่เกิดขึ้นหลังการผาตัดหัวใจและทรวงอก (Pulmonary
complication after cardiothoracic surgery)
ภาวะแทรกซอนทางระบบทางเดินหายใจที่เกิดขึ้นหลังการการผาตัดทางหัวใจและทรวงอกที่พบ
บอยไดแก
• Atelectasis
• Pleural effusions
• Pneumonia
• Pulmonary edema (Cardiogenic และ ARDS)
• Pulmonary embolism
• Phrenic nerve injury
• Pneumothorax
• Sternal wound infection และ mediastinitis
• Prolonged mechanical ventilation
การใชเครื่องชวยหายใจในผูปวยที่มีภาวะการหายใจลมเหลว หลังการผาตัดหัวใจและทรวงอก
ในปจจุบันนี้เปนที่ยอมรับกันวาการชวยหายใจแบบแรงดันบวก (Positive pressure ventilation) มี
ประโยชนในการชวยชีวิตผูปวย ดังนั้นจึงเปนสิ่งจําเปนที่แพทยควรมีความรูพื้นฐานในการใชเครื่องชวย
หายใจ เพื่อนําไปสูการดูแลผูปวยที่ตองใชเครื่องชวยหายใจไดอยางถูกตองและ เหมาะส ม กอนที่จะ
เขาใจถึงการตั้งเครื่องชวยหายใจ แพทยควรรูคําศัพทที่เกี่ยวของกับการใชเครื่องหายใจเปนอันดับแรก.
• Tidal volume (V T ) คือ ปริมาตรอากาศที่ไหลเขาหรือออกจากปอดผูปวยตอหนึ่งครั้งของการหายใจ
ปกติ มีหนวยเปน มิลลิลิตร หรือ ลิตร.
• Minute volume (MV) คือปริมาตรลมหายใจออก (exhaled tidal volume) ทัง้ หมดใน 1 นาที มีหนวย
เปนลิตร/นาที.
• Airway pressure (P aw ) คือความดันในหลอดลมขณะใชเครื่องชวยหายใจ มีหนวยเปน ซม.น้ํา.
• Peak inspiratory pressure (PIP) คือคาความดันในหลอดลมทีว่ ดั ไดสงู สุดในชวงจังหวะการหายใจ
เขา เนือ่ งจาก PIP นี้จะเปนคา P aw ที่สูงที่สุดในชวงหายใจเขา ดังนั้นอาจเรียกวา peak airway
pressure.
• End expiratory pressure (EEP) คือ ระดับความดันในหลอดลมในชวงสิน้ สุดการหายใจออก ใน
ภาวะปกติ EEP จะเทากับ ศูนย หรือที่เรียกวา zero end expiratory pressure (ZEEP).
• Positive end expiratory pressure (PEEP) คือภาวะที่มีอากาศคางอยูในปอดในชวงการสิ้นสุดการ
หายใจออกกอนหายใจเขา ทําใหความดันในทางเดินหายใจเปนบวก.
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• Inspiratory flow rate (IF) คืออัตราการไหลของอากาศที่เขาสูปอดมีหนวยเปนลิตร/นาที.
• Sensitivity (S) คือความไวของเครื่องที่กําหนดใหผูปวยตองออกแรงในการทําใหความดันใน
หลอดลมเปนลบต่ํากวาระดับ EEP เพื่อกระตุนใหมีการไหลของอากาศจากเครื่องชวยหายใจเขาสู
ปอด เปนการเริ่มตนการหายใจเขา.
การตั้งเครื่องหายใจในผูปวยหลังการผาตัดหัวใจและทรวงอก (Initial ventilator settings)
1. Mode of ventilation
วิธีการชวยหายใจในผูปวยทีมีภาวะการหายใจลมเหลวที่เกิดขึ้นหลังการผาตัดหัวใจและทรวงอกนัน้
มักนิยมใช A/C (CMV) mode เพื่อใหกลามเนื้อที่ใชในการหายใจไดพัก และลดงานที่ใชในการหายใจ
(work of breathing). การใช SIMV เปนวิธีการชวยหายใจเบื้องตนนั้น จะทําใหงานที่ใชในการหายใจ
เพิ่มสูงขึ้น
2. Fractional inspired oxygen concentration ( FiO 2 )
โดยทั่วไปควรใช FiO 2 ที่นอยที่สุดที่สามารถทําใหออกซิเจนในเลือดมีคาอยูในระดับที่เหมาะสมคือ
PaO 2 ≥ 60 มม. ปรอท หรือ SaO 2 ≥ 90% การใหผูปวยไดรับ FiO 2 ที่มากกวา 0.6 เปนเวลานานกวา
48 ชั่วโมง อาจทําใหเกิด oxygen toxicity ได โดยทั่วไปการตั้ง FiO 2 มีหลักเกณฑดังตอไปนี้
• ในกรณีที่ปอดปกติ พิจารณาตั้ง FiO 2 0.4 – 0.6 แลวปรับ FiO 2 จากคาออกซิเจนที่ไดจากคากาซ
ของเลือด หรือ oxygen saturation โดยมีจุดมุงหมายเพื่อให PaO 2 ≥ 60 มม.ปรอท หรือ SaO 2
≥ 90% ก็เพียงพอ
• ในกรณีที่ปอดผิดปกติหรือไมทราบเกี่ยวกับโรคของผูปวย ควรพิจารณาให FiO 2 เทากับ 1.0
หลังจากนัน้ 30 นาทีควรลด FiO 2 ลง โดยประเมินจากคากาซเลือดแดง หรือ oxygen
saturation.
3. Tidal volume
จุดมุงหมายของการตั้ง V T คือเพื่อใหได minute ventilation ที่เหมาะสมไมทําใหเกิด alveolar
hypoventilation และปองกันไมใหเกิด volutrauma ในปจจุบันควรตั้ง V T เทากับ 8-10 mL/ kg of
predicted body weight (PBW) หลังจากที่ตั้ง V T แลวควรติดตามวัดคา PIP และ plateau pressure (
P plat ) ทุกครั้ง เพื่อปองกันไมใหเกิด volutrauma ซึ่ง P plat ที่เหมาะสมควรมีคา นอยกวาหรือเทากับ 30
ซม.น้ํา
4. อัตราการหายใจ ( respiratory rate )
จุดมุงหมายของการตั้งอัตราการหายใจคือใหได minute ventilation ที่เพียงพอไมทําใหเกิด alveolar
hypoventilation เมื่อใชวิธีการชวยหายใจแบบ CMV ในระยะเบื้องตนควรพิจารณาตั้งอัตราการหายใจ
รวมกับ V T เพื่อใหได MV ประมาณ 120 มล./กก. เชนในผูปวยที่หนัก 60 กก. ถาตั้ง V T 600 มล. และ
ตองการให MV 120 มล./กก. (เทากับ 7.2 ลิตร) เพราะฉะนั้นควรตั้งอัตราการหายใจ 12 ครั้ง/นาที
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หลังจากนัน้ 15- 30 นาที ควรเจาะกาซเลือดแดง เพื่อดูคา PaCO 2 และ pH เพื่อปรับ V T และอัตราการ
หายใจ. สวนในกรณีที่ใช A/C mode เราตั้งอัตราการหายใจเปน back up rate โดยทัว่ ไปควรตั้งอัตรา
การหายใจ 12-18 ครั้งตอนาที ในผูปวยเหลานี้
5. อัตราการไหลของอากาศ ( flow rate ) หรือ inspiratory time
ถาใชเครื่องชวยหายใจแบบปริมาตร (volume controlled ventilation, VCV) มักตั้งอัตราการไหลของ
อากาศที่ 60 ลิตร ตอ นาที แตในกรณีที่ใชเครื่องชวย หายใจแบบควบคุมแรงดัน (pressure controlled
ventilation, PCV) หรือ dual mode เชน pressure regulated volume control (PRVC) ควรตั้ง inspiratory
time 1 วินาที บางภาวะที่ผูปวยมีการเพิ่ม respiratory drive เชน ความวิตกกังวล และความเจ็บปวด
เปนตน ในภาวะเหลานี้จะตองการอัตราการไหลของอากาศสูงขึ้น.
6. Flow pattern ( flow wave form )
กรณีของ VCV มี flow waveform 3 แบบ ไดแก square waveform ( constant flow หรือ
rectangular flow pattern ), decelerating flow pattern และ sinusoidal flow pattern (sine wave
form ) ในทางคลินิกนิยมใชเพียง 2 แบบคือ square และ decelerating flow pattern.
Square waveform พบวาอัตราการไหลของอากาศจะขึ้นเร็ว ตอมาอัตราการไหลจะคงที่ ซึ่งจะทํา
ให T i สั้น และ T E ยาวขึ้น ( I: E ลดลง ) เหมาะสําหรับผูปวยที่มีหลอดลมตีบ เชน โรคปอดอุดกั้น
เรื้อรัง และโรคหืด เปนตน ขอเสียคือมี T i สั้นจะทําใหการกระจายของอากาศไปยังถุงลมไมดี ใน
ผูปวยที่มีออกซิเจนในเลือดต่ํา ควรเลือกใช decelerating pattern แทน.
Decelerating flow pattern อัตราการไหลของอากาศสูงสุดในระยะเริ่มแรก และคอยลดลงมา
เพราะฉะนั้นพบวา decelerating flow ทําให mean airway pressure สูงขึ้น, PIP ต่ําลง และกระจาย
ตัวของอากาศดีขึ้นเมื่อเทียบกับ Square หรือ Sine waveform.
7. Sensitivity
สามารถใชไดทั้ง pressure trigger และ flow trigger ( flow – by ) มักนิยมตั้งความไวไวที่ -1 ถึง 2 ซม. น้ํา สําหรับ pressure trigger สวนการใช flow trigger นั้น จะตองตั้ง base flow และ flow
sensitivity ควรตั้ง base flow ของกาซที่ 5- 20 ลิตรตอนาที และ flow sensitivity 2 ลิตรตอนาที
8. Positive end expiatory pressure ( PEEP )
จุดมุงหมายของการใช PEEP คือ ปองกันหรือแกไขภาวะ atelectasis, เพิม่ ออกซิเจนในหลอดเลือด
ในภาวะที่มี hypoxemia และ ลด lung injury จากถุงลมปดและเปดที่เกิดขึ้นซ้ํา ๆ ( alveolar collapse
and reopening ) ในกรณีที่ผูปวยมีภาวะ acute lung injury (ALI) หรือ ARDS รวมดวย โดยทั่วไปมัก ตั้ง
PEEP 5 ซม. น้ํา ในกรณีที่ผูปวยมีภาวะ ALI หรือ ARDS รวมดวย ควรตั้ง PEEP 8-16 ซม. น้ํา หรือ
มากกวา ซึ่งจะไมกลาวในรายละเอียด ณ. ที่นี้
9. สัญญาณเตือน (Alarm)
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Alarm เปนอุปกรณเพื่อที่จะทําใหเครื่องชวยหายใจทํางานอยางมีประสิทธิภาพ และเพิ่มความ
ปลอดภัยแกผูปวย ดังนั้นการตั้งสัญญาณเตือนจึงมีความสําคัญอยางยิ่ง
ตารางที่ 1 การตั้งเครื่องชวยหายใจระยะเบื้องตน ในผูปวยที่ไดรับการผาตัดหัวใจหรือทรวงอก
Setting
ขอแนะนํา
Mode
A/C (CMV)
Volume / Pressure control Pressure, Volume, หรือ dual mode เชน PRVC
FiO 2
1.0
Tidal Volume
8-10 ml / kg of PBW โดยที่ plateau pressure < 30 ซม.น้ํา,
4 – 8 ml / kg of PBW ในกรณีที่เปน ALI หรือ ARDS
Rate
12-18 ครั้งตอนาที
Inspiratory time
1 วินาที ในกรณีที่ตั้งแบบ PCV
Flow rate
60 ลิตรตอนาที ในกรณีที่ตั้งแบบ VCV
Flow waveform
Decelerating
Sensitivity
- 1 ถึง - 2 ซม. น้ํา สําหรับ pressure trigger
PEEP
5 ซม. น้ํา
การติดตามดูแลผูปวยในขณะที่ไดรับเครื่องชวยหายใจ
เครื่องชวยหายใจมีประโยชน ในการชวยชีวิตผูปวย แตถาผูใชไมมีความชํานาญ และไมไดมีการ
ติดตามดูแล อยางใกลชิด ในขณะที่ผูปวยไดรับเครื่องชวยหายใจ อาจทําใหผูปวย มีภาวะแทรกซอน
เกิดขึ้นได ดังนั้นการเฝาติดตามผูปวยในขณะที่ไดรับเครื่องชวยหายใจจึงมีความสําคัญ
ตารางที่ 2 เกณฑการติดตามที่ใชในกรณีผูปวยไดรับเครื่องชวยหายใจ
การแลกเปลี่ยนแกส
PaO 2 , O 2 Saturation, PaO 2 , pH
Airway pressure
Peak airway pressure
Plateau pressure
PEEP (external และ auto PEEP)
Respiratory waveform
Breathing pattern
อัตราการหายใจ
Minute Ventilation
Tidal volume
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ระบบหัวใจและหลอดเลือด
BP , CO, Urine output
การหยาเครื่องชวยหายใจ
การหยาเครื่องชวยหายใจในผูปวยที่ไดรับการผาตัดหัวใจและทรวงอกนั้น ไมมีความแตกตางกับ
ผูปวยที่ไดรับเครื่องชวยหายใจจากสาเหตุอื่นๆ ขอบงชี้ที่แสดงวาผูปวยพรอมที่จะหยาเครื่องชวยหายใจ
ไดแสดงในตารางที่ 3
ตารางที่ 3 เกณฑที่ใชในการประเมินวาผูปวยพรอมที่จะหยาเครื่องชวยหายใจ
1. Respiratory criteria
PaO 2 ≥ 60 มม. ปรอท ขณะที่ได FiO 2 ≤ 40-50% , PEEP ≤ 5-8 ซม.น้ํา
PaCO 2 ปกติ หรือใกลเคียงกับ baseline กอนการผาตัด
ผูปวยสามารถหายใจไดเอง
2. Cardiovascular criteria
ไมมี myocardial ischemia
อัตราการเตนของหัวใจ ≤ 140 ครั้งตอนาที
แรงดันเลือดปกติ โดยที่ไมมี vasopressor หรือใช dopamine ที่นอยกวา 5 mcg/kg/min
3. Adequate mental status
ผูปวยมีระดับการรูสติแบบปลุกตื่น (arousal) หรือมี Glasgow coma scale ≥ 13
4. ตองไมมีสิ่งผิดปกติอื่นๆ ดังนี้
ไมมีไข
ไมมีเกลือแรผิดปกติ
5. Rapid shallow breathing index ≤ 105
เมื่อ ผูปวย ผาน เกณฑ ดังกลาวขางตนแลว ควรทําการหยาเครื่องชวยหายใจ ซึ่งการหยา
เครื่องชวยหายใจมีหลายวิธี แตวิธีที่ทําใหการหยาเครื่องชวยหายใจไดเร็วที่สุดยังคงเปนวิธี T piece trial
แตในกรณีที่ ผูปวยไดรับเครื่องชวยหายใจมาเปนเวลานาน เชนนานมากกวา 1 สัปดาห ควรใช pressure
support ventilation ชวยในการหยาเครื่องชวยหายใจจะดีกวา
เอกสารประกอบการเรียบเรียง
1. Kacmarek RM, Hess DR. Essentials of Mechanical Ventilation. 2nd edition. New York: McGrawHill, 2002.
2. Marino PL, Sutin KM. The ICU Book. 3rd edition. New York: Lippincott Williams& Wilkins,
2007.
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