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บทที่ 10.4
Hypothermia
สนับสนุนการเผยแพรความรูโดย

10.4.1 บทนํา
ภาวะ unintentional hypothermia เปนปญหาทางสุขภาพที่อันตรายภาวะหนึ่งที่สามารถปองกันได การเกิดภาวะ
hypothermia ที่รุนแรง จะกดระบบการทํางานที่สําคัญของรางกายอยางมาก การประเมินอาการเบื้องตนอาจพบผูปวยมีอาการ
ทางคลินิกคลายผูที่เสียชีวิต ซึ่งในผูปวยบางราย ภาวะ hypothermia นี้เองสามารถปองกันสมองและอวัยวะสําคัญระหวางที่
หัวใจหยุดเตนไวได ทําใหมีความเปนไปไดที่จะพบการฟนตัวของระบบสมองอยางสมบูรณ แมวาโดยทั่วไปแลวการเกิดหัวใจ
หยุดเตนเพราะการขาดอากาศหายใจจากภาวะอื่น (nonasphyxial arrest) จะมีพยากรณโรคที่ดีกวาการเกิดหัวใจหยุดเตนเพา
ระการขาดอากาศหายใจ แตในภาวะ hypothermia (asphyxial-assocaited hypothermic cardiac arrest) ไมไดเปนเชนนั้น
ดังนั้นจึงเปนสิ่งที่ตองคํานึงอยูในใจตลอดเวลาวาไมควรหยุดการชวยชีวิตผูปวยในภาวะนี้เพียงเพราะอาการทางคลินิกที่พบใน
เบื้องตน และควรเคลื่อนยายผูปวยไปยังสถานที่ซึ่งสามารถทํา monitored rewarming ไดโดยเร็วที่สุดเทาที่เปนไปได
10.4.2 หลักการดูแลทั่วไปสําหรับผูปวย Hypothermia
ในกรณีที่ผูปวยอยูในสภาพเย็นจัด แตยังปรากฏมีชีพจรอยู ผูปฎิบัติการชวยชีวิตจะตองใหความสําคัญไปที่การ
ชวยเหลือที่สามารถปองกันการสูญเสียความรอนออกจากรางกายและเริ่มตนการใหความอบอุนแกรางกายผูปวยโดยเร็ว ไดแก
การปองกันการสูญเสียความรอนดวยการระเหยออกจากรางกาย โดยถอดเสื้อผาหรือสิ่งหอหุมตัวผูปวยที่เปยกออก และหอ
หรือคลุมผูปวยเพื่อปองกันความหนาวเย็นจากสิ่งแวดลอม อยารีรอในการดําเนินการชวยเหลือที่เรงดวนเชนการใสทอชวย
หายใจหรือแทงเปดหลอดเลือดดํา แตควรทําดวยความระมัดระวังไมรุนแรง และมีการเฝาติดตามจังหวะการเตนของหัวใจอยาง
ใกลชิด เพราะผูปวยในภาวะนี้มีแนวโนมตอการเกิด ventricular fibrillation (VF) ไดงาย
ในกรณีที่ผูปวยอยูในสภาพเย็นปานกลางถึงรุนแรง วิธีการชวยเหลือจะขึ้นอยูกํบวาผูปวยมีชีพจรหรือไม
1.1 Hypothermia ที่คลําชีพจรได
ระดับความรุนแรงนอย (>34 c[>93.2 F]) ใหทํา passive rewarming
ระดับความรุนแรงปานกลาง (30-34 c[86-93.2 F]) ใหทํา acttive external rewarming
ระดับความรุนแรงมาก (<30 c[86 F]) ใหทํา active internal rewarming และพิจารณาใช extracorporeal
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membrane oxygenation
1.2 Hypothermia ที่คลําชีพจรไมได ในกรณีนี้ผูปวยตองไดรับการCPR ซึ่งดัดแปลงจากวิธีมาตรฐานบางดังนี้
ระดับความรุนแรงปานกลาง (30-34 c[86-93.2 F]) ใหเริ่มตนทํา CPR, ใหการ defibriallation ถามีขอบงชี้, แทง
เปดหลอดเลือดดําสําหรับใหสารตางๆ , ใหยาทางหลอดเลือดเปนระยะแตวาถี่กวาปกติ , ให active internal
rewarming
ระดับความรุนแรงมาก (<30 c[86 F]) ใหเริ่มตนทํา CPR, ใหการ defibriallation เมื่อมีขอบงชี้, แทงเปดหลอด
เลือดสําหรับใหสารตางๆ, ชะลอการใหยาทางหลอดเลือดไวกอนจนกวาอุณหภูมิรางกายจะมากกวา 30 c, ให active
internal rewarming
10.4.3 การใหความอบอุนแกรางกาย (rewarming)
ผูปวยที่มี core temperature มากกวา 34 c (>93.2 F ) ใหความอบอุนแกรางกายโดยวิธี passive rewarming ดวย
การให ผาหม และสภาพแวดลอมที่มีอุณหภูมิอบอุน แตการใหความอบอุนวิธีนี้ไมเพียงพอสําหรับผูปวยที่มีภาวะ
hypothermia ระดับรุนแรงหรือมีภาวะหัวใจหยุดเตน
ผูปวยที่มี core temperature 30-34 c (86-93.2 F ) และมีชีพจรโดยที่ไมเคยเกิดภาวะหัวใจหยุดเตนมากอน ให
ความอบอุนแกรางกายโดยวิธี active external rewarming เชนผาหมไฟฟา , พัดลมอุน , การใหสารน้ําอุนทางหลอดเลือด
(class IIb) วิธีการดังกลาวนี้ ควรไดรับการเฝาระวังการเปลี่ยนแปลงทาง hemodynamic และอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากความ
รอนที่ใหแกรางกายดวยวิธีตางๆ ได
ผูวิจัยบางสวนเชื่อวา active external rewarming นี้กอใหเกิดปรากฏการณ afterdrop (มีการลดลงของ core
temperature จากการเคลื่อนยายของเลือดที่มีความเย็น ในสวนนอกกลับเขาสูในรางกาย ) แตในการศึกษาลาสุดหลายรายการ
(หนึ่งในการศึกษาเหลานี้ใชการใหสารละลายอุนทางหลอดเลือดและการใหลมอุนเปา พบวาการใชลมอุนเปามีประสิทธิภาพดี
ในผูปวยบางรายแมแตในผูที่มีภาวะ hypothermia ระดับรุนแรง
ผูปวยที่มี core temperature <30 C (86 F) หรือเกิดภาวะหัวใจหยุดเตน จําเปนตองไดรับ active internal
rewarming ไมวาจะการทํา CPR จะทําใหกลับมีชีพจรหรือไมก็ตาม ผูปวยเหลานี้ยังคงไดรับผลดีจากการทํา prolonged CPR
และ internal rewarming ( peritoneal lavage, esophageal rewarming tubes, cardiopulmonary bypass, extracorporeal
circulation หรือ อื่นๆ)
10.4.4 การทํา CPR แบบดัดแปลงสําหรับผูปวย hypothermia
ในกรณีผูปวยยังไมเกิดภาวะหัวใจหยุดเตน ความสําคัญในการรักษาจะอยูที่การใหความอบอุนรางกายแกผูปวย
ทั้งนี้การปฏิบัติหัตถการตางๆตองกระทําดวยความนุมนวลไมรุนแรง เพราะมีรายงานวาการกระตุนทางรางกายสามารถ
กอใหเกิด ventricular fibrillation ได
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ในกรณีผูปวยยังเกิดภาวะหัวใจหยุดเตนอยู หลักการกูชีพทั่วไปยังคงใหความสําคัญกับ A B C คือ airway,
breathing และ circulation แตมีการดัดแปลงเล็กนอย กลาวคือในกรณีที่ผูปวยอยูในสภาวะ hypothermia ชีพจรและการ
หายใจอาจจะชาและแผวเบาจนยากจะตรวจพบได ดังนั้นผูปฏิบัติการชวยชีวิตตองทําการตรวจสอบการหายใจ ตามดวยการ
คลําชีพจรเปนเวลานาน 30-45 วินาที กอนที่จะยืนยันวาผูปวยหยุดหายใจ หรือไมมีชีพจร หากพบวาหัวใจหยุดเตนหรือหัว
ใจเตนชามาก ตองทํา CPR หากพบวาผูปวยหยุดหายใจ ใหเริ่มทําการชวยหายใจทันที และหากเปนไปไดใหใชออกซิเจนอุนที่
อุณหภูมิ 42-46 c( 108-115) ระหวางการใช bag-mask ในกรณีที่พบวาผูปวยไมมีชีพจรหรือหัวใจหยุดเตน ใหเริ่มทําการกด
หนาอกทันที ถามีขอสงสัยไมแนใจวาผูปวยมีชีพจรหรือไม ใหเริ่มการกดหนาอกไปกอนทันที
การทํา defibrillation ในผูปวยที่มีภาวะ hypothermia รุนแรงนั้นยังไมมีขอมูลชัดเจนวาควรเริ่มทํา defibrillation เมื่อ
ผูปวยมีอุณหภูมิรางกายเทาใดและตองช็อกกี่ครั้ง อยางไรก็ตามหากพบวาผูปวยเกิด VT หรือ VF ควรลองใหการรักษาดวย
defibrillation 1 ครั้ง ตามดวย chest compression เชนเดียวกับการกูชีพทั่วไป (สามารถใช automated external defibrillator
ในผูปวยกลุมนี้ได เชนกัน
)
หากผูปวยไมตอบสนองตอการทํา
defibrillation
1 ครั้ง ควรชลอการทํา defibrillation ซ้ําไวกอน โดยใหความสําคัญไปที่การทํา CPR และการอบอุนรางกายผูปวยจนถึง 3032 C กอน จึงจะทํา defibrillation ครั้งตอไป หาก core temperature ยังต่ํากวา 30 c โอกาสที่จะเปลี่ยนจังหวะการเตนหัวใจ
กลับมาสู sinus rhythm นั้นแทบจะเปนไปไมได จนกวาจะสามารถอบอุนรางกายผูปวยไดสําเร็จ
ในการปองกันการสูญเสียความรอนจากตัวผูปวยนั้น ใหถอดเสื้อผาหรือสิ่งหอหุมที่เปยกออกจากตัวผูปวย ซึ่งเปนสิ่ง
ที่สามารถกระทําไดไปพรอมกับการทํา CPR การอบอุนรางกายในสถานที่เกิดเหตุยังไมเปนที่ตกลงแนนอน ผูปฏิบัติการ
ชวยชีวิตมักไมมีเวลาสําหรับการวัด core temperature หรือการอบอุนรางกายอยางจริงจัง อยางไรก็ตามการชวยเหลือเหลานี้
ควรเริ่มทําทันทีที่สามารถกระทําได
10.4.5 การชวยชีวิตขั้นสูง ที่ดัดแปลงสําหรับผูปวย hypothermia
ในผูปวยที่หมดสติ ไมหายใจ หรือหัวใจหยุดเตน การใสทอชวยหายใจเปนสิ่งที่ควรกระทํา โดยมีวัตถุประสงค 2
ประการ คือ เพื่อชวยการหายใจที่มีประสิทธิภาพดวยออกซิเจนอุน และ ปองกันการสําลัก
การชวยชีวิตขั้นสูงสําหรับผูปวย hypothermia นั้นจะใหความสําคัญกับการใหความอบอุนแกผูปวยอยางจริงจังเปน
อันดับแรก หัวใจที่อยูในสภาวะ hypothermia อาจจะไมตอบสนองตอยา หรือ pacemaker หรือแมแตการทํา defibrillation
นอกจากนี้เมตาบอลิสมของยาจะลดลง ซึ่งอาจกอใหเกิดการสะสมของยาใน peripheral circulation หากใหยาซ้ําหลายครั้ง
ดังนั้นควรชะลอการใหยาออกไปกอนในผูปวยที่มี core temperature นอยกวา 30 c และเริ่มใหยาตอเมื่อ core temperature
สูงกวา 30 c โดยใหหางกวาปกติ
ดังที่กลาวไวแลวขางตน การทํา defibrillation เปนสิ่งที่สมควรหากผูปวยมีภาวะ VT หรือ VF แตหากผูปวยไม
ตอบสนอง ควรชลอการทํา defibrillation ซ้ําออกไปกอนจนกวาผูปวยจะมี core temperature สูงกวา 30 c สวนภาวะ sinus
bradycardia นั้นมักเกิดขึ้นเปนปกติในผูปวย hypothermia ซึ่งไมมีผลตอรางกายที่ตองการออกซิเจนต่ําในภาวะนี้ จึงไม
จําเปนตองใหการรักษาดวย pacemaker
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การรักษาในโรงพยาบาลสําหรับผูปวย hypothermia ที่หัวใจหยุดเตน ตองใหความสําคัญกับการอบอุนรางกาย
โดยเร็วเปนอันดับแรก สามารถกระทําไดหลายวิธี เชนการใหออกซิเจนอุน (42-46 C), ใหน้ําเกลืออุน (43 c) ทางหลอดเลือด
ดํา การลางชองทองดวยน้ําเกลืออุน การลางชองปอดดวยน้ําเกลืออุน การใช extracorporeal blood warming ขณะที่ปลอย
ใหหัวใจเตนเองดวย (partial bypass) หรือการทํา cardiopulmonary bypass เต็มรูปแบบ
ในระหวางการใหการอบอุนแกรางกาย ผูปวยที่อยูในสภาวะ hypothermia เปนระยะเวลานานกวา 45-60 นาทีจะ
ตองการไดรับสารน้ําเพิ่มเติมเพราะจะมีการขยายตัวของหลอดเลือดระหวางการอบอุน การใหสารสเตอรอยด บาบิทูเรตส หรือ
ยาปฏิชีวนะไมพบหลักฐานยืนยันวาสามารถชวยเพิ่มอัตราการรอดชีวิตหรือลดความเสียหายตออวัยวะตางๆหลังการกูชีวิตได
หากพบวามีการจมน้ํากอนเกิด hypothermia การกูชีพมักไมประสบผลสําเร็จเนื่องจากภาวะ hypothermia เปนผล
จากภาวะอื่นๆ เชน ไดรับยาเกินขนาด หรือ การบาดเจ็บตอรางกาย ผูทําการรักษาตองมองหาและรักษาภาวะเหลานี้พรอม
กันไปกับการรักษา hypothermia
10.4.6 การหยุดทํา CPR
ในสถานที่เกิดเหตุ อาจงดเวนการกูชีพไปเลยหากพบวาผูปวยไดรับการบาดเจ็บอยางรุนแรงถึงแกชีวิต หรือรางกาย
ถูกแชแข็งจนกระทั่งจมูกและปากถูกอุดดวยน้ําแข็งและไมสามารถชวยหายใจได
แพทยบางรายเชื่อวาผูปวยที่ปรากฏลักษณะอาการเสียชีวิตในสภาวะ hypothermia เปนระยะเวลานานยังไมควร
วินิจฉัยวาตายแลวจนกวาจะไดอบอุนรางกายผูปวยกลับมาสูภาวะอุณหภูมิใกลเคียงปกติหรือปกติกอน ในความเปนจริงนั้นเมื่อ
พบผูปวยในครั้งแรกเปนการยากที่จะวินิจฉัยแยกวาภาวะ hypothermia นี้เปนเหตุเบื้องตนหรือเปนผลตามหลังการเกิดหัวใจ
หยุดเตน ดังนั้นผูปฏิบัติการชีวิตควรใหการชวยเหลือดวยการทํา CPR ปองกันการสูญเสียความรอน และใหความอบอุนแก
รางกายเบื้องตนไปกอน เมื่อผูปวยไดรับการสงตอจนถึงโรงพยาบาลแลว คอยอาศัยขอมูลและอาการทางคลินิกตางๆในการ
พิจารณาวาควรหยุดการกูชีพผูปวยหรือไม
……………………………………..
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