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บทที่ 7.4
การมอนิเตอรและการใหยา
สนับสนุนการเผยแพรความรูโดย

7.4.1 บทนํา
ในบทนี้จะใหภาพรวมของเทคนิคการมอนิเตอรและการใหยาแกผูปวยที่จําเปนตองใชทั้งในระยะ กอน ระหวาง และ
หลังจากที่เกิดหัวใจหยุดเตนแลว
7.4.2 การมอนิเตอรผูปวยกอน ระหวาง และหลังจากระยะหัวใจหยุดเตน
7.4.2.1 การประเมินขณะทํา CPR
ณ ขณะนี้ยังไมมีเกณฑประเมินประสิทธิภาพของการทํา CPR ที่ปฏิบัติไดจริงในทางคลินิก แมวาการวัด end-tidal
CO2 พอจะเปนตัวบอกไดบางวามี cardiac output เกิดขึ้นจากการกดหนาอกและอาจเปนตัวชวยบอกถึงการกลับมามีการ
ไหลเวียนเลือดใหม (ROSC),1,2 แตโดยภาพรวมแลวก็ยังแทบไมมีเทคโนโลยีใดที่จะชวย feedback ใหทราบถึงประสิทธิภาพ
การทํา CPR ณ เวลาที่กําลังทําอยูนั้นเลย
การประเมิน Hemodynamics
Coronary Perfusion Pressure
ความดันที่สงเลือดเขาหลอดเลือดโคโรนารี ( coronary perfusion pressure หรือ CPP) คํานวณจากเอาความดันได
แอสโตลิกของเอออรตาตั้ง แลวลบดวยความดันไดแอสโตลิกของเอเตรียมขางขวา เขียนเปนสมการไดวา
CPP = Aortic diastolic pressure – RA diastolic pressure
คา CPP นี้มีความสัมพันธกับ myocardial blood flow ในระหวาง CPR และกับอัตราการกลับมีการไหลเวียนเลือดได
เอง หรือ ROSC (LOE 3).3,4 ถา CPP สูงกวา 15 mm Hg จะบงบอกวานาจะเกิด ROSC ได การทดลองในสัตวพบวาเมื่อคา
CPP สูงขึ้น จะสัมพันธกับอัตราการรอดชีวิตใน 24 ชั่วโมงซึ่งสูงขึ้นดวย (LOE 6)5 และสัมพันธกับการมี myocardial blood
flow ที่มากขึ้นและกับ ROSC ที่สูงขึ้นในงานวิจัยเปรียบเทียบการใช epinephrine, vasopressin, และ angiotensin II ใน
สัตวทดลอง (LOE 6).5–7
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ในกรณีที่มีการมอนิเตอรความดันตรงจาก arterial line อยูแลว (เชนในไอ.ซี.ยู.) ผูปฏิบัติการควรพยายามเพิ่ม
arterial diastolic pressures ในระหวางทํา CPR ใหได หากคาดหมายวาความดันไดแอสโตลิก ของเอเตรียมขางขวาอยูที่
ประมาณ 10 mm Hg ก็หมายความวาการทํา CPR ตองใหได aortic diastolic pressure อยางนอย 30 mm Hg จึงจะได CPP
เกิน 20 mm Hg ขึ้นไป นาเสียดายที่ในสถานการณนอกไอ.ซี.ยู.มักไมมีการมอนิเตอรความดันจาก arterial line จึงใชเทคนิค
การคํานวณนี้ไมได
ชีพจร
ผูปฏิบัติการชวยชีวิตนิยมคลําชีพจรบอยๆขณะทํา CPR เพื่อประเมินประสิทธิภาพของการกดหนาอก แตไมมี
หลักฐานวาการทําเชนนั้นจะมีประโยชนอะไร เนื่องจากไมมีลิ้นบังคับใหเลือดไหลทางเดียวใน inferior vena cava ขณะกด
หนาอกจึงมี retrograde blood flow มาทําใหคลําไดเหมือน femoral pulsations.8 ดังนั้นชีพจรที่คลําไดที่ขาหนีบจึงอาจเกิด
จากเลือดในหลอดเลือดดํามากกวาหลอดเลือดแดง การคลําชีพจรที่ carotid artery ขณะทํา CPR ก็ไมบอกประสิทธิภาพของ
การสงเลือดไปสมองหรือไปเลี้ยงกลามเนื้อหัวใจ
การประเมินแกสในการหายใจ
Arterial Blood Gases
การมอนิเตอร arterial blood gas ขณะเกิดหัวใจหยุดเตน เชื่อถือไมไดในแงของการบอก ( 1) ความรุนแรงของภาวะ
tissue hypoxemia (2) ภาวะ hypercarbia (ซึ่งเปนตัวบอกความพอเพียงของการชวยหายใจขณะทํา CPR) (3) ภาวะ tissue
acidosis ขอสรุปทั้งสามประการนี้ไดมาจากหลักฐานระดับรายงานกลุมผูปวยหนึ่งรายการ (LOE 5)9 และรายงานผูปวยรายคน
อีก 10 ราย 10–19 ซึ่งชี้ใหเห็นวาคา arterial blood gas ไมมีความแมนยําในการบอกขนาดของ tissue acidosis ในระหวางทํา
CPR ทั้งในและนอกโรงพยาบาล
Oximetry
ขณะเกิดหัวใจหยุดเตน เครื่อง pulse oximetry จะทํางานไมไดเพราะไมมี pulsatile blood flow ไปถึงปลายนิ้วมาก
พอ แต pulse oximetry มีประโยชนกรณีใชมอนิเตอรผูปวยที่ยังไมถึงกับหัวใจหยุดเตนในหองฉุกเฉินและในไอ.ซี.ยู. เพราะมัน
ใหขอมูลวา oxyhemoglobin saturation เปนเทาใดอยางตอเนื่อง อยางไรก็ตาม คา saturation ปกติไมไดหมายความวามีการ
สงออกซิเจนพอเพียงเสมอไป เพราะเครื่องไมไดแสดงภาพรวมของ total oxygen content (คือออกซิเจนที่จับกับเฮโมโกลบิน
+ ออกซิเจนที่ละลายอยูในพลาสมา) และไมไดแสดงวามี blood flow หรือ cardiac output เพียงพอหรือไม
ปจจุบันยังไมมีการวัด tissue oxygen tension เพื่อประเมินผูปวยระหวางทํา CPR แตมันอาจเปนวิธีประเมิน tissue
perfusion ที่ดีเพราะคา oxygen tension ในเนื้อเยื่อกับในเลือดจะตางกันมากในภาวะหัวใจหยุดเตน และจะกลับมาใกลเคียงกัน
อีกครั้งเมื่อกลับมีการไหลเวียนของเลือดไดเองใหม 20,21
การมอนิเตอร End-Tidal CO2
การมอนิเตอร end-tidal CO2 เปนวิธีวัด cardiac output ในขณะทํา CPR ที่ปลอดภัย ไดผลดี และอาจจะเปนตัวบอก
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ถึงโอกาสที่จะกลับมีการไหลเวียนของเลือดไดเองใหมในผูปวยที่ใสทอหายใจไดเร็วกวาตัวบอกอื่น ในระหวางหัวใจหยุดเตน ยัง
มีการผลิตคารบอนไดออกไซดจากทั่วรางกาย ตัวบอกประสิทธิภาพการขับคารบอนไดออกไซดคืออัตราเร็วของการสง
คารบอนไดออกไซดจากจุดผลิตที่หลอดเลือดสวนปลายมายังปอด ในสภาวะที่การไหลเวียนของเลือดมีนอยเชนในกรณี CPR
ผูปวยมักได ventilation มากเกินเลือดที่ไหลเวียนมาสงคารบอนไดออกไซด ทําใหความเขมขนของคารบอนไดออกไซดที่วัด
จาก end-tidal CO2 ไดคาต่ํา ถา ventilation คงที่ การเปลี่ยนแปลงความเขมขนของ end-tidal CO2 ก็จะเปนตัวบอกถึงการ
เปลี่ยนแปลง cardiac output ที่ดี
รายงานกลุมผูปวย 8 รายการพบวาผูปวยที่ชวยชีวิตสําเร็จลวนมีคา end-tidal CO2 สูงกวาผูปวยที่ชวยชีวิตไมสําเร็จ
(LOE 5).
การวัดคารบอนไดออกไซดนี้ยังใชบอกโอกาสที่จะกลับมีการไหลเวียนของเลือดไดเองใหมไดดวย (LOE 529,30;
LOE 631).
2,22–28

ในรายงานกลุมผูปวยที่มีผูปวยผูใหญซึ่งหัวใจหยุดเตนและใสทอหายใจแลว 744 ราย พบวาหากไดคา maximum
end-tidal CO2 ต่ํากวา 10 mm Hg จะมีการพยากรณโรคเลวแมวาจะทํา CPR ไดอยางดีแลวก็ตาม (LOE 5).1,2,24,25,32,33 แตใน
อีก 4 รายงานพบวาความสามารถพยากรณโรคของ end-tidal CO2 นี้จะเชื่อถือไมไดหากวัดหลังจากที่ไดเริ่มทํา CPR ไปแลว
(LOE 5)1,2,32,33 และวาไมมีความแตกตางในอัตราการกลับมีการไหลเวียนเลือดไดเองใหมระหวางกลุมที่วัด initial end-tidal
CO2 ไดต่ํากวา 10 mm Hg กับกลุมที่วัดไดสูงกวา มีผูปวยในกลุมที่วัดไดต่ํากวากลับมีการไหลเวียนของเลือดไดเองใหม 5 คน
และในจํานวนนี้รอดชีวิตถึงวันออกจากโรงพยาบาล 1 คน
โดยสรุปการมอนิเตอร end-tidal CO2 ขณะหัวใจหยุดเตนอาจมีประโยชนในแงทีเปนตัวบอกวาการทํา CPR ทําให
เกิด cardiac output มากเพียงใด (Class IIa) ยังตองมีการวิจัยเพิ่มเติมตอไปอีกจึงจะมีขอมูลมากพอที่จะนํา end-tidal CO2 มา
เปนตัวบอกวาเมื่อไรควรทุมในการชวยชีวิตมากขึ้น และเมื่อไรควรยกเลิกการชวยชีวิต
ในผูปวยที่กลับมีการไหลเวียนเลือดใหมไดเองแลว การมอนิเตอร end-tidal CO2 อยางตอเนื่องชวยทําใหมั่นใจวาทอ
ชวยหายใจยังอยูในหลอดลมดีอยู ไมหลุดไปไหน และขอมูล end-tidal CO2 ยังใชในการปรับ ventilation ได โดยเฉพาะอยาง
ยิ่งเมื่อใชรวมกับคา PaCO2 จากผล arterial blood gas
7.4.3 การใหยาชวยระบบหัวใจและหลอดเลือด
ยา vasoactive ใหเพื่อชวยเพิ่ม cardiac output (โดยเฉพาะอยางยิ่งเพื่อเพิ่มเลือดไปสมองและหัวใจ) ไดทั้งกอน
ระหวาง และหลังการเกิดหัวใจหยุดเตน อาจเลือกยาที่มุงเพิ่มอัตราการเตนของหัวใจ (chronotropic effects) หรือเพิ่มการบีบ
ตัวของกลามเนื้อหัวใจ (inotropic effects) หรือเพิ่มความดันเลือด (vasoconstrictive effects) หรือเพื่อลด afterload
(vasodilator effects) นาเสียดายที่ยา adrenergic drugs หลายตัวออกฤทฺธิ์แบบ not selective ทําใหอาจเพิ่มหรือลดอัตราการ
เตนของหัวใจและ afterload ก็ได เพิ่มการเกิด cardiac arrhythmia ก็ได เพิ่มการเกิด myocardial ischemia โดยไปเพิ่มการใช
ออกซิเจนที่มีนอยอยูแลวก็ได ภาวะ myocardial ischemia ที่เกิดขึ้น อาจไปทําใหการทํางานของหัวใจแยลง ยิ่งไปกวานั้นยา
ในกลุมนี้บางตัวยังมี metabolic effects ซึ่งเพิ่มระดับ blood glucose, lactate, และเพิ่มเมตาโบลิสม
ณ ขณะนี้ยังไมสามารถแนะนําอัตราการให infusion ยาในกลุมนี้ไดเพราะ pharmacokinetics (ความสัมพันธระหวาง
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ขนาดยาที่ใหกับความเขมขนในเลือด) และ pharmacodynamics (ความสัมพันธระหวางขนาดยาที่ใหกับผลของยา) ในผูปวย
วิกฤติมีความแตกตางหลากหลายมาก 34,35 คงแนะนําไดแต initial dose ไวที่ขางลางนี้เทานั้น เมื่อใหแลวตองปรับขนาด
(titrate) เอาที่ขางเตียงเพื่อใหไดผลที่ประสงคและไมเกิดฤทธิ์ขางเคียง ผูปฏิบัติการชวยชีวิตตองรูวายาที่ผสมมานั้นมีความ
เขมขนเทาใด และรูวายานั้นมีปฏิกริยากับยาอื่นที่ใหอยูพรอมกันอยางไรหรือไม
โดยทั่วไปแลวไมควรใหยา adrenergic drugs ไปผสมกับโซเดียมไบคารบอเนตหรือสารละลายที่เปนดางอื่นๆ ในสาย
IV เพราะมีหลักฐานวายา adrenergic drug จะถูกสลายฤทธิ์ในสารละลายดาง 36,37 ยา norepinephrine (levarterenol) และ
catecholamines ตัวอื่นที่กระตุน -adrenergic receptors อาจทําใหเกิดเนื้อเยื่อตายถารั่วออกมานอกหลอดเลือด หากเกิด
การรั่วขึ้นควรแกไขโดยใช phentolamine ขนาด 5 - 10 มก. เจือจางในน้ําเกลือ 10 - 15 มล. ฉีดแบบ infiltrate เขาไปทั่ว
บริเวณที่ยารั่วออกมาใหเร็วที่สุดเทาที่จะทําได
Epinephrine
การใชยา epinephrine ในผูปวยที่เกิดหัวใจหยุดเตนไดกลาวถึงแลวในบทที่ 7.2 ยา epinephrine อาจใชในผูปวยที่ไม
ถึงกับเกิดหัวใจหยุดเตนแตตองการฤทธิ์ inotropic หรือฤทธิ์ vasopressor ของยาก็ได เชนอาจพิจารณาให ( Class IIb) ใน
ผูปวย bradycardia ที่มีอาการ และไดให atropine และทํา transcutaneous pacing แลวไมไดผลหรือไมมี pacing ใช (เชน
กรณีนอกโรงพยาบาล ) หรืออาจใชในกรณีแพแบบ anaphylaxis ที่ถึงขั้นมี hemodynamic instability หรือมี respiratory
distress.38
ในการเตรียมยา epinephrine hydrochloride หยดเขาหลอดเลือดดําเพื่อรักษา bradycardia หรือภาวะความดันเลือด
ต่ํา ใหใชยา 1 มก. (1 มล.ของสารละลายเขมขน 1:1000) ใสในน้ําเกลือหรือ D5W จํานวน 500 มล แลวเริ่มหยด(ผูใหญ) ใน
ขนาด 1 m g/นาที แลวปรับอัตราการหยดจนไดการตอบสนองทาง hemodynamic ที่ตองการ ซึ่งปกติมักจะใชอัตราประมาณ
2 - 10 m g/นาที ทั้งนี้อยาลืมวานี่เปนขนาดสําหรับกรณีที่หัวใจยังไมหยุดเตน (เชนผูปวย bradycardia หรือความดันเลือดต่ํา)
Vasopressin
การใชยา vasopressin ในผูปวยหัวใจหยุดเตนไดกลาวถึงแลวในบทที่ 7.2 ยานี้อาจใชในชวงกอนและหลังหัวใจหยุด
เตนไดเชนเดียวกัน เชนใชรักษา vasodilatory shock (เชนช็อกจากการติดเชื้อ) 39,40 มาตรฐานการรักษา vasodilatory septic
shock รวมถึงการใหยากําจัดเชื้อบักเตรี การให volume เขาทางหลอดเลือดดํา การให vasopressors และ inotropic agent ที่
เพิ่ม myocardial contractility นิยมใชยาในกลุม inotropic และ vasoconstrictor บอยแตฤทธิ์ทําใหหลอดเลือดหดตัวอาจไมดี
ในกรณีนี้ 41 หากให adrenergic vasopressor ทั่วไปแลวไมไดผลแนะนําวาการให vasopressin แบบหยดเขาหลอดเลือดดํา
ตอเนื่องอาจไดผล (Class IIb).42
Norepinephrine
ยา norepinephrine (levarterenol) เปน vasoconstrictor และ inotropic agent ขนาดแรงที่มีอยูแลวตามธรรมชาติ
การใหยานี้อาจทําให cardiac output เพิ่มหรือลดก็ได ขึ้นอยูกับความตานทานของหลอดเลือด สภาพของกลามเนื้อหัวใจ และ
กลไก reflex (ผาน carotid และ aortic baroreceptor) ในการสนองตอบตอยานี้ในขณะนั้น โดยทั่วไป norepinephrine ทําให
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เกิด vasoconstriction ในไตและใน mesentery แตในภาวะ sepsis พบวา norepinephrine ทําใหเลือดไปเลี้ยงไตมากขึ้นและ
ทําใหปสสาวะออกมากขึ้น 43,44 ยานี้อาจไดผลกับผูปวยที่มีความดันเลือดต่ํามากๆ (เชนความดันซีสโตลิกต่ํากวา 70 mm Hg)
รวมกับมี peripheral resistance ต่ําและไมสนองตอบตอยา adrenergic ตัวอื่นที่ฤทธิ์ออนกวาเชน dopamine, phenylephrine,
หรือ methoxamine
การใช norepinephrine ในภาวะ hypovolemia ไมควรทําและถือวาเปน relative contraindication ยานี้อาจไปเพิ่ม
การใชออกซิเจนของกลามเนื้อหวใจจึงตองระมัดระวังเมื่อใชกับผูปวยที่เปนโรคหัวใจขาดเลือด ดังที่ไดกลาวมาแลว หากยารั่ว
ออกมานอกหลอดเลือดอาจทําใหเกิดเนื้อตายและหลุดลอก (sloughing) จึงตองรีบแกไขทันที่เมื่อรั่ว
วิธีให norepinephrine ใช norepinephrine 4 มก. หรือ norepinephrine bitartrate 8 มก. (1 มก.ของ
norepinephrine เทากับ 2 มก.ของ norepinephrine bitartrate) ผสมกับ D5W หรือ D5S จํานวน 250 มล. (อยาใชน้ําเกลือ
NSS) จะไดสวนผสมที่มีความเขมขน 16 m g/มล. ของ norepinephrine หรือ 32 m g/มล. ของnorepinephrine bitartrate
ขนาดที่เริ่มใหคือ 0.5 - 1 m g/นาที คอยปรับเพิ่มจนไดผล ไมควรใหในสายน้ําเกลือเดียวกับสารละลายดางอื่นๆเพราะอาจทํา
ใหยาสูญเสียฤทธิ์ได
Dopamine
Dopamine hydrochloride เปนสารที่คลาย catecholamine และเปน chemical precursor ของ norepinephrine ที่
ออกฤทธิ์กระตุนทั้ง a - และ b adrenergic receptor นอกจากนี้ยังมี receptor ที่รับการกระตุนโดยยาตัวนี้โดยเฉพาะ (DA1,
DA2 dopaminergic receptor) ในแงสรีรวิทยายานี้กระตุนหัวใจผานทั้ง a - และ b -receptor ในแงเภสัชวิทยา dopamine
เปนทั้งตัวกระตุน adrenergic receptor และ peripheral dopamine receptor ฤทธิ์ของยานี้แปรผันตามความเขมขนของยา
ในระหวางการชวยชีวิต มักใช dopamine รักษาความดันเลือดต่ํา โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อเกิดรวมกับ bradycardia
หรือหลังจากที่กลับมีการไหลเวียนเลือดไดเองใหมๆ การให dopamine ควบกับยาตัวอื่นรวมทั้งกับ dobutamine เปนทางเลือก
หนึ่งในการรักษาภาวะความดันเลือดต่ําในระยะหลังจากการชวยชีวิต หากยังมีความดันเลือดต่ําคงอยูแมจะไดให volume มาก
เพียงพอแลวอาจใหยาที่มีทั้งฤทธิ์ inotropic และ vasopressor เชน epinephrine หรือ norepinephrine ขอดีของการใหยา
ดังกลาวก็คือไดทั้ง cardiac output และ arterial perfusion pressure เพิ่มขึ้น แมวาแตกอนมามักมีคําแนะนําใหใช dopamine
แบบ infusion ในขนาดต่ําๆเพื่อเพิ่มเลือดไปเลี้ยงไตหรือเพื่อทําใหการทํางานของไตดีขึ้น แตขอมูลปจจุบันนี้พบวาการทําแบบ
นั้นไมมีประโยชนดังที่เคยเชื่อกันมาแตอยางใด 45,46
ขนาดของยา dopamine ที่ใหมีพิสัยตั้งแต 2 - 20 m g/กก./นาที ขนาด 10 - 20 m g/กก./นาที อาจทําใหเกิด
vasoconstriction ใน splanchnic area และทั่วรางกาย ถาใหขนาดที่สูงกวานี้ขึ้นไปอีกจะออกฤทธิ์เหมือนยา adrenergic
vasoconstrictor ตัวอื่นๆ ซึ่งอาจมีผลเสียจากการลด splanchnic perfusion ในผูปวยบางรายได
Dobutamine
Dobutamine hydrochloride เปน catecholamine สังเคราะหและเปนยา inotropic ที่มีฤทธิ์แรง มีประโยชนในการ
รักษา systolic heart failure ระดับรุนแรง ยานี้มีเภสัชวิทยาที่ซับซอนเพราะมีองคประกอบยอยหลายตัว กลาวคือ (+) isomer
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เปน b -adrenergic agonist ที่มีฤทธิ์แรง ขณะที่ (–) isomer เปน 1-agonist ขนาดแรง 47 ฤทธิ์ขยายหลอดเลือดของ (+)
isomer จะตอตานฤทธิ์ทําใหหลอดเลือดหดตัวของ (-) isomer จึงเกิดผลรวมให systemic vascular resistance ลดลงเพียง
เล็กนอย ประโยชนของ dobutamine อาจเกิดจากที่มันชวยลด left ventricular filling pressure นอกเหนือจากออกฤทธิ์
inotropic แลว ยานี้อาจเพิ่ม stroke volume ผาน reflex peripheral vasodilation (ผาน baroreceptor ) และลด ventricular
afterload ดังนั้นความดันเลือดโดยรวมมักไมเปลี่ยนแปลงหรืออาจต่ําลงเล็กนอยแมวา cardiac output จะเพิ่มขึ้น ในการ
ควบคุมการใชยานี้ ควรอาศัยผลทาง hemodynamic มากกวาอาศัยขนาดของยาที่ตําราแนะนํา
โดยทั่วไปขนาดของ dobutamine มีพิสัยอยูระหวาง 2 - 20 m g/กก./นาที อยางไรก็ตามมีความแตกตางหลากหลาย
ในการตอบสนองของผูปวยวิกฤติแตละคนมาก ผูปวยสูงอายุมักสนองตอบตอยา dobutamine นอย ถาใหยาในขนาดเกิน 20
m g/กก./นาที หรือถาใหหัวใจเตนเร็วขึ้นมากกวาเดิมเกิน 10% ขึ้นไปอาจจะทําใหเกิดกลามเนื้อหัวใจขาดเลือด มีผูใชยานี้ใน
ขนาดสูงถึง 40 m g/กก./นาที แตในขนาดสูงเชนนี้จะเพิ่มฤทธิ์ขางเคียงของยามากขึ้นโดยเฉพาะอยางยิ่ง tachycardia และ
ความดันเลือดต่ํา
Inodilators (Inamrinone และ Milrinone)
Inamrinone (แตกอนเรียกวา amrinone) และ milrinone เปน phosphodiesterase III inhibitors ซึ่งมีฤทธิ์ inotropic
และขยายหลอดเลือด ยาในกลุม phosphodiesterase inhibitors มักจะใชรวมกับ catecholamine ในการรักษาหัวใจลมเหลว
ระดับรุนแรง cardiogenic shock และภาวะช็อกจากเหตุอื่นที่ให catecholamine อยางเดียวแลวไมไดผล การใชยานี้ควร
มอนิเตอร hemodynamic ดวย ยาในกลุมนี้หามใชในผูปวยที่มี cardiac output ต่ําจากลิ้นหัวใจตีบ
วิธีใหยา Inamrinone ใช loading dose ดวยขนาด 0.75 มก./กก. ฉีดนาน 10 – 15 นาที (ถาไมมี LV dysfunction
อาจใหนานแค 2 - 3 นาทีก็ได ) แลวตามดวย infusion ในอัตรา 5 - 15 m g/กก./นาที แลวปรับอัตราการหยดไปตามผลทาง
คลินิก อาจใหแบบ bolus ซ้ําไดอีกครั้งในเวลาประมาณ 30 นาที
Milrinone เปนที่นิยมใชมากกวาเพราะมี half-life สั้นกวา inamrinone และมีโอกาสทําใหเกิด thrombocytopenia
นอยกวา 48,49 ยานี้ขับออกทางไตโดยมี half-life ประมาณ 1½ - 2 ชั่วโมง ดังนั้นถาไมให loading dose ตองเผื่อเวลาให
ประมาณ 4½ - 6 ชั่วโมงยาจึงจะถึงระดับใหผลแบบคงที่ ควรให milrinone IV loading dose ชาๆ (50 m g/กก.นาน 10 นาที)
แลวตามดวย IV infusion ในอัตรา 0.375 - 0.75 m g/กก./นาที (375 - 750 ng/กก./นาที ) นาน 2 - 3 วัน ถาไตวายควรลด
ขนาดลง ผลเสียของยานี้รวมถึงการเกิด คลื่นไส อาเจียน และความดันเลือดต่ํา
Calcium
แมวาแคลเซี่ยมไอออนจะมีบทบาทสําคัญในการทํางานของกลามเนื้อหัวใจ แตหลักฐานจากการศึกษาผูปวยหัวใจ
หยุดเตนทั้งแบบยอนหลังและวางแผนลวงหนาพบวาการใหแคลเซียมในระหวางหัวใจหยุดเตนไมมีประโยชน 50,51 ยิ่งไปกวา
นั้น การทําใหระดับแคลเซียมในเลือดสูงอาจมีผลเสีย จึงไมควรใชแคลเซียมชวยระบบไหลเวียนเลือดในภาวะหัวใจหยุดเตน
เวนเสียแตกรณีที่มี hyperkalemia หรือมี ionized hypocalcemia (เชนหลังการถายเลือดมากๆ ) หรือเมื่อเกิดพิษของยา
calcium channel blocker ซึ่งการใชแคลเซียมอาจมีประโยชน 52 ถาจะใหดีควรวัดความเขมขนของ ionized calcium ในเลือด
กอน เพราะในผูปวยวิกฤติความเขมขนของ total calcium ไมคอยมีความสัมพันธกับความเขมขนของ ionized calcium53,54
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เมื่อจําเปนตองใหแคลเซียม ใชสารละลายแคลเซียมคลอไรด 10% (100 มก./มล.) ฉีดดวยขนาด 8 - 16 มก./กก.(ของ
เกลือทั้งหมด ไมใชเฉพาะของอิออน ปกติตกประมาณครั้งละ 5 - 10 มล.) ใหซ้ําไดเมื่อจําเปน (สารละลาย 10% ประกอบดวย
แคลเซียมอิออน 1.36 mEq หรือ 27.2 มก.ของธาตุแคลเซียมตอมิลลิลิตร.)
Digitalis
ในแงของการเปนยา inotropic ถือวา digitalis หรือ digoxin มีประโยชนนอยในภาวะฉุกเฉินทางดานหัวใจหลอดเลือด
ยานี้ลดอัตราการเตนของเวนตริเคิลในผูปวยที่เปน atrial flutter หรือ fibrillation ดวยการไปหนวงการนําไฟฟาผาน
atrioventricular node ขนาดที่เกิดพิษใกลเคียงกับขนาดที่ไดผลในการรักษาโดยเฉพาะอยางยิ่งในกรณีที่ระดับโปตัสเซียมใน
รางกายต่ํา พิษของ digitalis อาจทําใหเกิด ventricular arrhythmia ชนิดรุนแรงซึ่งกลายเปนหัวใจหยุดเตนได ในกรณีเกิดพิษ
ของยา ปจจุบันมีแอนติบอดีที่เจาะจงจับทําลาย digoxin ใหใชแลว (Digibind, Digitalis Antidote BM).
Nitroglycerin
ยาในกลุม nitrates ถูกนํามาใชเพราะมีฤทธิ์คลายกลามเนื้อเรียบที่ผนังหลอดเลือด ยา nitroglycerin เปนยาหลักที่
เลือกใชเปนตัวแรกในการรักษาผูมีอาการเจ็บหนาอกที่สงสัยวานาจะเกิดจากหัวใจขาดเลือด (ดูบทที่ 8)
ยา IV nitroglycerin เปนยาที่ดีในการรวมรักษาหัวใจลมเหลวจากเหตุใดๆก็ตาม 55 ยานี้อาจมีประโยชนในการรักษา
hypertensive emergencies โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อมี volume overload เปนสาเหตุรวม ยา nitroglycerin ออกฤทธิ์โดยไปทํา
ใหเกิดการผลิต nitric oxide ที่ endothelium โดยเฉพาะอยางยิ่งใน venous capacitance system ยานี้ไดผลดีที่สุดในผูปวยที่
มี intravascular volume มากเกิน กรณีที่มี hypovolemia อยูดวยยานี้จะมีประโยชนนอยและเพิ่มความเสี่ยงของการเกิดความ
ดันเลือดต่ํา ความดันเลือดต่ําที่เกิดจาก nitrate สนองตอบตอการให fluid replacement ดี ภาวะแทรกซอนอื่นที่อาจเกิดจาก
การใหยานี้ไดแก tachycardia, paradoxical bradycardia, hypoxemia จาก ventilation-perfusion mismatch, และอาการปวด
ศีรษะ ควรหลีกเลี่ยงการใชยา nitroglycerin ในผูปวยที่มี bradycardia และ extreme tachycardia หรือผูปวยที่เพิ่งได
phosphodiesterase inhibitor เพื่อรักษาอวัยวะเพศไมแข็งตัวมาไมเกิน 24 – 48 ชั่วโมง
ยา nitroglycerin ใหโดยวิธีหยดเขาหลอดเลือดดําแบบตอเนื่อง (ผสมยา nitroglycerin 50 หรือ 100 มก. ใน D5W
หรือ NSS จํานวน 250 มล.) ดวยขนาด 10 - 20 ไมโครกรัม/นาที เพิ่มไดทีละ 5 - 10 ไมโครกรัม/นาที ทุก 5 – 10 นาที
จนกวาจะไดการตอบสนองทางคลินิกที่ตองการ หากใหในขนาดต่ํา (30 - 40 ไมโครกรัม/นาที ) จะมีฤทธิ์ขยายหลอดเลือดดํา
เปนสวนใหญ แตเมื่อใหในขนาดสูง ( 150 ไมโครกรัม/นาที ) จะมีฤทธิ์ขยายหลอดเลือดแดง หากใหยานี้ตอเนื่องกันไปเกิน 24
ชั่วโมงจะเกิดการดานยา (tolerance)56
Sodium Nitroprusside
Sodium nitroprusside เปน peripheral vasodilator ที่ออกฤทธิ์เร็วและแรง มีประโยชนในการรักษาหัวใจลมเหลว
ระดับรุนแรงและรักษา hypertensive emergencies57 ฤทธิ์ที่ไปขยายหลอดเลือดดําชวยลด filling pressure ของเวนตริเคิลทั้ง
ขางซายและขางขวาโดยการไปทําให venous compliance เพิ่มขึ้น venous return (preload) สุดทายที่ไดจะขึ้นอยูกับ
intravascular volume ในผูปวยสวนใหญจะได cardiac output ดีขึ้นเพราะยานี้ไปลด afterload ของหัวใจ นั่นหมายความวา
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venous return ตองเพิ่มขึ้นดวย แตเปนการเพิ่ม return ในสภาพที่ end-diastolic pressure ลดลง จึงทําใหเกิดผลทั้งลด
pulmonary congestion และลด filling pressure ของเวนตริเคิลในขณะเดียวกัน ฤทธิ์ขยายหลอดเลือดแดงทําให peripheral
arterial resistance (afterload) ลดลง ทําใหการสงเลือดออกมาจากเวนตริเคิลซายในจังหวะซีสโตลีงายขึ้น และการใช
ออกซิเจนของกลามเนื้อหัวใจลดลง ในสภาวะที่มี hypovolemia ยา nitroprusside อาจทําใหเกิดความดันเลือดต่ําและเกิด
reflex tachycardia ตามมา การมอนิเตอรความดันเลือดโดยตรงจากหลอดเลือดแดงจึงมีประโยชนในระหวางการรักษาดวยยา
nitroprusside
แมวา nitroprusside อาจมีประโยชนในการรักษา pulmonary artery hypertension เพราะมันไปลด hypoxic
pulmonary vasoconstriction ในผูปวยที่เปนโรคปอด (เชนปอดบวมหรือ ARDS) แตการไปขยายหลอดเลือดดังกลาวก็อาจทํา
ใหเกิด intrapulmonary shunting มากขึ้น ทําให hypoxemia เลวลง ภาวะแทรกซอนหลักของ nitroprusside คือทําใหความดัน
เลือดตก นอกจากนี้ผูปวยอาจมีอาการปวดศีรษะ คลื่นไส อาเจียน และปวดมวนทอง
Nitroprusside สลายตัวกลายเปน cyanide โดยไมเกี่ยวของกับเอนไซมใดๆ สารนี้จะถูกทําลายพิษโดยตับและไตให
กลายเปน thiocyanate อีกทางหนึ่ง cyanide อาจถูกเมตาโบไลซโดยจับกับวิตามิน บี. 12 58 สาร thiocyanate ถูกขับออกไป
ทางไต ผูปวยที่ตับหรือไตทํางานไมดีพอ และผูปวยที่ไดยามากกวา 3 m g/กก./นาที นานติดตอกันเกิน 72 ชั่วโมง อาจมี
cyanide หรือ thiocyanate สะสมในรางกายได จึงตองเฝาระวังอาการแสดงถึงพิษของ cyanide หรือ thiocyanate เชน
metabolic acidosis.59 หากระดับความเขมขนของ thiocyanate สูงเกิน 12 มก./ดล. จะมีอาการพิษแสดงใหเห็น คือ สับสน
hyperreflexia และในที่สุดจะชัก เมื่อระดับของ cyanide หรือ thiocyanate สูงตองหยุดยา nitroprusside ทันที ถาผูปวยมี
อาการและอาการแสดงของ cyanide toxicity ใหแกโดยฉีด sodium nitrite และ sodium thiosulfate
ในการเตรียม sodium nitroprusside ใหใสยา 50 หรือ 100 มก. ใน D5W จํานวน 250 มล. ควรหอหุมขวดและสาย
น้ําเกลือดวยวัสดุทึบแสงเพราะยาจะเสื่อมเมื่อถูกแสง ขนาดยาที่แนะนําคือ 0.1 - 5 m g/กก./นาที แตขนาดสูงกวานี้ (สูงถึง 10
m g/กก./นาที) ก็อาจใหได
การใหสารละลายทางหลอดเลือดดํา
ยังไมมีหลักฐานใดมาแนะนําการใหสารละลายทางหลอดเลือดดําขณะเกิดหัวใจหยุดเตน การให volume loading
ขณะหัวใจหยุดเตนทําใหความดันในเอเตรียมขวาเพิ่มสูงขึ้นเมื่อเทียบกับความดันในเอออรตา 60 ซึ่งอาจเปนผลเสียในแงที่จะ
ทําใหเลือดที่ไหลเขาไปเลี้ยงหลอดเลือดโคโรนารีลดลง (ลด CPP) การศึกษาในสุนัขทดลองพบวาการใหสารละลายแบบ bolus
เขาทาง IV หรือเขาทางเอออรตาโดยตรงไมไดชวยเสริม ฤทธิ์การเพิ่ม CPP ของยา epinephrine ในระหวางที่ทํา CPR61
กรณีหัวใจหยุดเตนรวมกับภาวะ volume loss เปนจํานวนมาก ใหสงสัยไวกอนวาภาวะ hypovolemia ทําใหเกิด
หัวใจหยุดเตน ผูปวยเหลานี้จะมีอาการแสดงของ circulatory shock แลวกลายเปน pulseless electrical activity (PEA) ใน
กรณีเชนนี้ควรให intravascular volume ทดแทนทันที ในขณะนี้ซึ่งยังไมมีหลักฐานการศึกษาในคน การให volume รักษา
ภาวะ PEA ทําตามหลักฐานที่ไดจากการทดลองในสัตว 60–63 หลักฐานปจจุบันที่มีอยู ทั้งไมสนับสนุนและไมตอตานการให IV
fluid เปนรูทีนในผูที่เกิด ventricular fibrillation (Class Indeterminate)
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การศึกษาในสัตวชี้แนะวาการใช hypertonic saline อาจชวยทําใหอัตราการรอดชีวิตของผูปวย VF ดีขึ้นเมื่อเทียบกับ
การใช normal saline 64,65 ยังจําเปนตองทําการศึกษาในคนตอไปอีกกอนที่จะแนะนําใหใช hypertonic saline ถาจะให
สารละลายขณะเกิดหัวใจหยุดเตน ควรหลีกเลี่ยงสารละลายที่มี dextrose เวนเสียแตวาจะมีหลักฐานวามี hypoglycemia อยู
ดวย
Sodium Bicarbonate
การเกิด tissue acidosis ในระหวางหัวใจหยุดเตนเปนผลสืบเนื่องจากการที่ไมมีเลือดไปเลี้ยงเนื้อเยื่อเพียงพอใน
ระหวางนั้น ทั้งนี้ขึ้นอยูกับความยาวนานของการเกิดหัวใจหยุดเตน ระดับของ blood flow และ arterial oxygen content ใน
ระหวางทํา CPR ดวย การพยายามให oxygen content กลับมาเปนปกติโดยการชวยหายใจและใหออกซิจน การชวยสงเลือด
ไปใหเนื้อเยื่อใหไดมากที่สุดโดยทําการกดหนาอกที่มีประสิทธิภาพ จะชวยดึง acid – base balance ใหกลับมาใกลเคียงปกติ
โดยมีเปาหมายสุดทายที่สําคัญทําใหกลับมีการไหลเวียนเลือดไดเองใหม
หลักฐานที่สนับสนุนการใชโซเดียมไบคารบอเนตรักษาผูปวยที่เกิดหัวใจหยุดเตนมีนอยมาก ไมเคยมีหลักฐานใดบง
บอกวาโซเดียมไบคารบอเนตทําใหการสนองตอบตอการช็อกไฟฟาดีขึ้นหรือทําใหการรอดชีวิตผูเกิด VF arrest มากขึ้น มี
ผลเสียหลายประการที่เกิดจากการใหโซเดียมไบคารบอเนตระหวางหัวใจหยุดเตน ไบคารบอเนตลดเลือดไปเลี้ยงหลอดเลือด
หัวใจ (CPP) โดยการลด systemic vascular resistance.66 มันทําใหเกิด extracellular alkalosis ซึ่งจะไปทําใหเม็ดเลือดแดง
ปลอยออกซิเจนใหเนื้อเยื่อไดยากขึ้น ( shift oxyhemoglobin saturation curve) ทําใหเกิด hypernatremia และ
hyperosmolarity ทําใหเกิดคารบอนไดออกไซดขึ้นในเลือดซึ่งเคลื่อนยายเขาสูเซลลกลามเนื้อหัวใจและเซลลสมองไดอยาง
อิสระและอาจทําใหเกิด intracellular acidosis ในขณะที่นอกเซลลกลับมีภาวะ alkalosis 67 มันอาจไปทําให central venous
acidosis มากขึ้นและอาจสลายฤทธิ์ของ catecholamine ที่ฉีดเขาไปในเวลาเดียวกัน
ในสถานการณที่พิเศษบางสถานการณ เชนกรณีที่มี metabolic acidosis เกิดขึ้นตั้งแตกอนหัวใจหยุดเตน กรณี
hyperkalemia หรือกรณีไดรับพิษของยา tricyclic antidepressant เกินขนาด การใหไบคารบอเนตอาจมีประโยชน (ดูบทที่ 10)
โซเดียมไบคารบอเนตไมใชยาแถวแรกที่จะใชรักษาหัวใจหยุดเตนทั่วไป หากมีการใชโซเดียมไบคารบอเนตรักษา
ผูปวยในสถานการณพิเศษขางตน ใหเริ่มตนดวยขนาด 1 mEq/กก. ถาเปนไปไดควรใชระดับความเขมขนของไบคารบอเนตใน
เลือด หรือคา base deficit ที่คํานวณไดจากคาแกสในเลือด เปนตัวชี้นําในการใชโซเดียมไบคารบอเนต เพื่อปองกันการเกิด
alkalosis จากการรักษา ผูปฏิบัติการไมควรพยายามแก acidosis ใหหมดไปอยางสมบูรณ สาร buffer ตัวอื่นซึ่งไมกอใหเกิด
CO2 ในเลือด เชน Carbicarb, Tham, หรือ Tribonat มีศักยภาพที่จะหลบเลี่ยงขอเสียเชน การกอ CO2 ในเลือด การทําใหเกิด
hyperosmolarity, hypernatremia, hypoglycemia, intracellular acidosis, myocardial acidosis, และ alkalosis 68–70 แตยัง
ไมมีการนํามาใชจริงในทางคลินิก และยังไมมีหลักฐานวาไดผลดีจริงหรือไม
ยาขับปสสาวะ
Furosemide เปนยาขับปสสาวะที่มีฤทธิ์แรง ออกฤทธิ์ระงับการดูดซึมโซเดียมกลับที่ proximal และ distal tubule
และที่ loop of Henle ของไต ยานี้ไมมีผลโดยตรงตอหลอดเลือดแตมันลด venous และ pulmonary vascular resistance ได
โดยกระตุนการผลิต prostaglandin เฉพาะที่ 71 จึงอาจมีประโยชนในการรักษาภาวะปอดบวมน้ํา ฤทธิ์ทางออมตอหลอดเลือดนี้
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เกิดขึ้นภายในเวลา 5 วันหลังจากใหยา ขณะที่ฤทธิ์ขับปสสาวะชากวานั้น แมวายานี้จะเปนที่นิยมใชเพิ่ม urine output ในภาวะ
ไตวายเฉียบพลัน แตก็ยังไมมีหลักฐานวามีประโยชนจริงหรือไม บางรายงานกลับวาทําใหอัตราตายเพิ่มขึ้นดวยซ้ําไป72 ขนาด
ของยา furosemide ที่ใหในครั้งแรกคือ 0.5 to 1 มก./กก. IV ชาๆ
ยาในกลุม loop diuretic ตัวใหมๆที่มีฤทธิ์และผลขางเคียงกับ furosemide ไดแก torsemide และ bumetanide. ใน
ผูปวยที่ไมสนองตอบตอ loop diuretic ในขนาดสูงแลว การใหยาเหลานี้ควบกับยา thiazide ซึ่งเปนยาขับปสสาวะที่ออกฤทธิ์ที่
proximal tubule (เชนยา chlorothiazide หรือ metolazone) อาจไดผล การใหแบบควบดังกลาวตองเฝาสังเกตระดับ
electrolyte อยางใกลชิดเพื่อไมใหเกิด potassium depletion
7.4.4 บทสรุป
การรักษาระดับความดันที่สงเลือดเขาหลอดเลือดโคโรนารี ( CPP) มีความสัมพันธกับอัตราการรอดชีวิตของผูปวยที่
ทํา CPR ผูปฏิบัติการชวยชีวิตมีสวนชวยรักษาระดับ CPP ใหพอเพียงโดยกดหนาอกใหเร็วพอ กดใหลึกพอ ปลอยใหหนาอก
เดงกลับเต็มที่กอนกดครั้งตอไป กดหนาอกใหขาดตอนนอยที่สุด และหลีกเลี่ยง
overventilation (ดูบทที่ 4) ระดับ
คารบอนไดออกไซดในลมหายใจออกอาจเปนดัชนีบอกวาการกดหนาอกให cardiac output เพียงพอหรือไม การใช pulse
oximetry ไมมีประโยชนในระหวางหัวใจหยุดเตน แตควรใชมอนิเตอรผูปวยที่หัวใจยังเตนอยูและมีความเสี่ยงสูงเพื่อใหมั่นใจวา
ผูปวยไดออกซิเจนพอเพียง ปจจุบันนี้ยังไมมียาใดๆชวยเพิ่มอัตราการรอดชีวิตโดยมีระบบประสาทดีอยูแกผูปวยที่เกิดหัวใจ
หยุดเตนนอกเหนือไปจากการทํา CPR ที่มีคุณภาพ ในอนาคตจําเปนตองมีการพัฒนาเครื่องมือมอนิเตอรคุณภาพของการทํา
CPR ที่ดีกวาในปจจุบัน
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