Targeted Temperature Management

บทนํา

รศ.นพ.สมบัติ มุ่งทวีพงษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Hypothermia คือภาวะที่อุณหภูมิของร่ างกายตํ่ากว่า 35 องศาเซลเซียส เมื่อพูดถึง therapeutic hypothermia จะหมายถึง การ
ใช้ hypothermia เพื่อรักษาโรค ซึ่งแตกต่างจากภาวะ hypothermia ที่เกิดขึ้นจากความผิดปกติต่างๆทั้งจากภายนอกหรื อ
ภายในร่ างกาย ไม่อยูใ่ นการควบคุม อาจเกี่ยวเนื่องกับตัวโรคหรื อไม่ก็ได้ การทําให้เกิด hypothermia โดยอุปกรณ์ทาง
การแพทย์ ซึ่งจะอยูภ่ ายใต้การควบคุมดูแลให้มีระดับที่ตอ้ งการ เพือ่ ใช้ในการรักษา, ป้ องกัน หรื อ บรรเทา ภยันตรายรู ปแบบ
ต่างๆที่เกิดกับเซลล์สมอง(1) เนื่องจากระดับของอุณหภูมิเป้ าหมายที่ใช้ในการรักษายังมีความแตกต่างกันในแต่ละสภาวะ
โรค และยังเป็ นข้อถกเถียงว่าระดับของการควบคุมอุณหภูมิที่เหมาะสมในแต่ละสภาวะควรเป็ นเท่าไร จึงมีขอ้ เสนอให้
ปรับเปลี่ยนชื่อเรี ยกการรักษาด้วย Therapeutic Hypothermia เป็ น Targeted Temperature Management (2) เพื่อความถูกต้อง
และเหมาะสมมากยิง่ ขึ้น
Hypoxic / Ischemic cascade
สมองเป็ นอวัยวะที่ตอ้ งการเลือดไปเลี้ยงมากที่สุดในร่ างกาย ถึงแม้จะมีน้ าํ หนักเพียงร้อยละ 2 ของมวลรวมแต่ตอ้ งการถึง
ร้อยละ 15-20 ของปริ มาณเลือดที่ออกจากหัวใจ เพื่อส่งออกซิเจนและกลูโคสให้ใช้ในกระบวนการเมตาโบลิซมั่ ต่างๆ
เมื่อใดก็ตามที่เกิดการอุดกั้นของหลอดเลือด การไหลเวียนเลือดจะไม่หยุดไปทั้งหมดอย่างสิ้นเชิงเนื่องจากมักจะมีการ
ไหลเวียนเลือดจากข้างเคียงมาช่วยหล่อเลี้ยงไว้ได้บา้ ง แต่การไหลเวียนเลือดจะลดลง แต่ก็ไม่พอเพียงที่จะทําให้เซลล์สมอง
ทํางานได้ (3) และเมื่อเวลาผ่านไปการไหลเวียนเลือดจะลดลงเรื่ อยๆ เมื่อการไหลเวียนเลือดลดลงจนการกําซาบของเลือด
น้อยกว่า 18 มิลลิลิตรต่อ 100 มิลลิกรัมของเนื้อสมองต่อนาที เซลล์สมองในบริ เวณดังกล่าวจะเกิดภาวะสูญเสี ยหรื อตายไป
อย่างถาวร (4) กระบวนการในระดับเซลล์ของสมองขาดเลือดเราเรี ยกว่า ischemic cascade (5) เริ่ มจาก เซลล์ไม่สามารถผลิต
adenosine triphosphate (ATP) (6) ทําให้สร้างพลังงานได้ลดลง ทําให้มีการสะสมของกรดแลกติก (lactic acid) (7) สูญเสี ย
การแลกเปลี่ยน โซเดียม และ โปแทสเซียม ผ่านผนังเซลล์ ที่ตอ้ งใช้ Na+−K+ ATPase pumps ทําให้เกิดภาวะ depolarization
(8) ตามด้วย การกระตุน้ ตัวรับกลูตาเมท (overstimulation of neuronal glutamate receptors) หรื อ excitotoxicity เกิดการ
สะสมของ ประจุโซเดียม ประจุคลอไรด์ และ ประจุแคลเซี่ยม ภายในเซลล์ (9) เกิดภยันตรายต่อไมโตคอนเดรี ย
(Mitochondrial Injury) และท้ายที่สุดคือเซลล์ตาย (10) ดังแสดงในรู ปที่ 1 กลุตาเมท และ สารเคมีที่เป็ นพิษอื่นๆกระจายออก
จากเซลล์ เนื่องจากผนังเซลล์ถูกทําลาย ทําให้เกิดภยันตรายต่อเซลล์ขา้ งเคียง (11) และเมื่อมีการกลับเข้ามาของระบบ
ไหลเวียนเลือด ก็จะก่อให้เกิดภยันตรายทุติยภูมิ (reperfusion injury) (12) เม็ดเลือดขาวจะมาเก็บกวาดชิ้นส่วนของเซลล์และ
สารพิษทางเคมี และหลัง่ สาร cytokines ที่เป็ นอันตรายเพิ่มเติมต่อเซลล์โดยรอบ (13) ภายในไม่กี่นาทีหลังจากที่เซลล์
ประสาท ขาดออกซิเจนและกลูโคส, electrophysiologic function ของ neuron และ glail ก็หยุดทํางาน และภายในเวลาไม่กี่
ชัว่ โมงก็จะเกิดการบวมของเซลล์เหล่านี้ การเกิดเส้นเลือดสมองอุดตันก่อให้เกิดภยันตรายในระดับต่างๆตาม territory ของ

เส้นเลือดนั้นๆ ขึ้นกับระดับของการไหลเวียนที่ยงั เหลืออยู่ หรื อการไหลเวียนที่มาจากหลอดเลือดข้างเคียง ส่วนของสมองที่
ขาดเลือดอย่างสมบูรณ์เรี ยกว่า “core” เป็ นส่วนที่จะมีการสูญเสี ยการทํางานของเซลล์โดยไม่สามารถกูก้ ลับคืนได้และน่าจะ
เกิดภาวะ cell death ภายในเวลาไม่กี่นาที ส่วนของสมองที่ขาดเลือดไปเลี้ยงเพียงบางส่วนซึ่งไม่สามารถทํางานได้ เซลล์อาจ
มีชีวติ อยูไ่ ด้หลายชัว่ โมง เรี ยกว่า “penumbra” ซึ่งมักจะอยูร่ อบๆ core ดังแสดงในรู ปที่ 2 เซลล์ในส่วนนี้อาจจะกลับคืนมา
เป็ นปกติถา้ ได้รับการรักษาที่ถูกต้อง การรักษาโรคหลอดเลือดสมองอุดกั้นในปั จจุบนั จึงมุ่งเน้นที่การกูก้ ลับคืน (salvaging)
เซลล์ในส่วน penumbra ให้กลับคืนมาเป็ นปกติให้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้ (14, 15) neuroprotective therapy คือการรั กษาที่
จะสนับสนุนการกู้ penumbra กลับคืน เพื่อลดขนาดของ infarct core ทําให้ เซลล์ มชี ีวิตรอดในภาวะขาดเลือดได้ นานขึน้
รวมทั้งปกป้ องภยันตรายที่อาจเกิดขึน้ เมื่อมีเลือดกลับมาเลีย้ ง (reperfusion injury) (16)

กลไกในการออกฤทธิ์
หลักฐานกลไกการออกฤทธิ์ของ hypothermia ในการลดภยันตรายที่เกิดกับเซลล์สมองที่นาํ มาประยุกต์ใช้ทางคลินิก ได้มา
จากการศึกษาในสัตว์ทดลอง ซึ่งมีแบบจําลองในการศึกษาทดลอง 2 ชนิดใหญ่ๆ แบบแรกคือแบบจําลองที่สมองของ
สัตว์ทดลองถูกทําให้ขาดเลือดไปเลี้ยงทัว่ ทั้งสมอง (global ischemic model) ซึ่งเทียบเคียงได้กบั ภาวะสมองขาดเลือดหลัง
หัวใจหยุดเต้น แบบที่สองคือแบบจําลองที่สมองของสัตว์ทดลองถูกทําให้ขาดเลือดไปเลี้ยงเฉพาะบางส่วน (focal ischemic
model) ซึ่งเทียบเคียงได้กบั ภาวะสมองขาดเลือดในโรคหลอดเลือดสมองอุดตัน (1) โดยทั้งสองแบบสมองของสัตว์ทดลอง
จะเกิดพยาธิสภาพการขาดเลือด (ischemic cascade) (10) ดังแสดงในรู ปที่ 1 โดย hypothermia แสดงให้เห็นถึง การลด
ภยันตรายจาก ischemic cascade ในทั้งสองแบบจําลองการศึกษาในสัตว์ทดลอง(17) โดยสามารถออกฤทธิ์ได้ในหลายระดับ
ได้แก่ การป้ องกันการเกิด apoptosis ตั้งแต่ช่วงต้นของ ischemic cascade(18) โดยผ่านทางการยับยั้งเอนไซม์ caspase(19) ซึ่ง
ปกป้ อง ไมโตคอนเดรี ย(mitochondria) ไม่ให้เป็ นอันตราย(20), ปรับสมดุลของสารโซเดียม โปแทสเซียม และ แคลเซียม
บริ เวณเยือ่ หุม้ เซลล์ (cell membrane) ทําให้ neuroexcitotoxic process ลดลง(21), ลดการเกิด inflammatory process ที่มากับ
cytokines ที่หลัง่ ออกมา(22), ลด oxidative stress ด้วยการลดการสร้าง free radical(23), ลดการบวมของเซลล์(24) และ ลด
cerebral metabolic rate(25)
ด้วยการออกฤทธิ์ในหลายขั้นตอนของ hypothermia ทําให้ผลการศึกษาในสัตว์ทดลองเป็ นที่น่าพอใจเป็ นอย่างมาก และเป็ น
ที่เชื่อว่า hypothermia น่าจะเป็ นวิธีการที่มีประสิ ทธิผลสูงสุดในการักษาภาวะสมองขาดเลือด (brain ischemia) และ ยัง
สามารถนําไปใช้ลดภาวะสมองบวม เพื่อลดความดันในกะโหลกศีรษะได้ดีอีกด้วย

รู ปที่ 1 กลไกตามลําดับขั้นของการขาดเลือด (Ischemic Cascade) ที่เกิดขึ้นในเซลล์สมองหลังจากเกิดภาวะสมองขาดเลือด
เฉี ยบพลัน (Acute Cerebral Ischemia), การขาดเลือดไปเลี้ยงทําให้ ionic pumps ทํางานผิดปกติ, เกิดภยันตรายต่อไมโตคอน
เดรี ย (Mitochondrial Injury) ตามด้วยเม็ดเลือดขาวได้รับการกระตุน้ (Activation of Leukocytes) และการหลัง่ ของสารนํา
สื่ อการอักเสบ (Inflammatory Mediators) ต่างๆ ทําให้เกิดการสร้าง oxygen free radicals และการหลัง่ ของสาร excitotoxins
เพิ่มระดับของประจุโซเดียม ประจุคลอไรด์ และ ประจุแคลเซี่ยม (Intracellular sodium, chloride and calcium ions) ซึ่งจะ
ไปกระตุน้ เอนไซม์ phospholipases และ proteases ทําให้เกิดสร้าง prostaglandins และ leukotrienes, DNA และ
cytoskeleton เกิดการสูญสลายและท้ายที่สุดเกิดการสูญสลายของเยือ่ หุม้ เซลล์ (ดัดแปลงจากเอกสารหมายเลข 10)(10)
หลักการและวิธีการรักษาด้ วย Targeted Temperature Management
หลักการของการรักษาด้วย Targeted Temperature Management แบ่งเป็ น 3 ช่วงคือ ช่วงที่ 1 เป็ นช่วงการชักนําสู่อุณหภูมิ
เป้ าหมาย เรี ยกว่า induction phase จําเป็ นต้องทําให้อุณหภูมิแกนกลางของผูป้ ่ วยลดลงถึงเป้ าหมายอย่างรวดเร็ ว เพื่อให้เกิด
กลไกของ neuroprotection ซึ่งไม่ควรใช้เวลาเกินกว่า 4 ชัว่ โมงในการชักนําอุณหภูมิแกนกลางสู่เป้ าหมาย ช่วงที่ 2 เรี ยกว่า
sustainment phase เป็ นช่วงที่ตอ้ งประคับประคองให้อุณหภูมิแกนกลางอยูท่ ี่เป้ าหมายให้นิ่งที่สุดในช่วงเวลาที่ตอ้ งการ
อุณหภูมิแกนกลางไม่ควรขึ้นหรื อลงจากอุณหภูมิเป้ าหมายเกิน 0.5 องศาเซลเซียส ช่วงที่ 3 เรี ยกว่า rewarming phase คือช่วง
ที่ชกั นําอุณหภูมิแกนกลางกลับสู่ปกติ ซึ่งต้องทําให้อุณหภูมิสูงขึ้นอย่างช้าๆ เพื่อลดผลแทรกซ้อนต่างๆ โดยทัว่ ไปอัตราการ
ปรับขึ้นของอุณหภูมิแกนกลางควรอยูร่ ะหว่าง 0.1 ถึง 0.5 องศาเซลเซียส(26) ดังแสดงในแผนภูมิ
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แผนภูมิที่ 1 แสดง Ideal Temoerature Curve ในผูป้ ่ วยที่ได้รับการรักษาด้วย Targeted Temperature Management (27, 28)

มีวธิ ีการในการให้การรักษาด้วย Targeted Temperature Management มีให้เลือกได้หลายวิธี แต่วธิ ีการที่เป็ นที่นิยมมากที่สุด
และใช้กนั แพร่ หลายคือ วิธีการ surface หรื อ endovascular cooling ที่มีระบบ Feedback-controlled เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน

การควบคุมอุณหภูมิ(29-31) วิธีการอื่นๆที่มีประสิ ทธิภาพตํ่ากว่าอาจจะสามารถนํามาใช้รักษาได้แต่อาจต้องเฝ้าระวังและ
ติดตามผูป้ ่ วยอย่างใกล้ชิดมากขึ้น และอาจจะต้องใช้หลายวิธีการช่วยกันเพื่อให้การรักษามีประสิ ทธิภาพ(31, 32)

การใช้ Targeted Temperature Management หลัง cardiac arrest
Sudden cardiac arrest เป็ นภาวะที่พบบ่อย มีอตั ราการรอดชีวติ ตํ่า ผูร้ วดชีวติ มักจะมีภาวะทุพลภาพซึ่งเป็ นผลจากภาวะสมอง
ขาดเลือด (hypoxic/ischemic encephalopathy)(33) ด้วยประสิ ทธิภาพของการ CPR ที่สูงขึ้น ทําให้โอกาสของความสําเร็ จใน
การทํา CPR สูงขึ้นไปด้วย แต่ผปู ้ ่ วยยังคงต้องเผชิญกับปั ญหาสมองขาดเลือด(34) ประสิ ทธิผลของ Targeted Temperature
Management ในการรักษาภาวะสมองขาดเลือด หลัง cardiac arrest ได้รับการยืนยันจากสอง randomized control trial ใน
มนุษย์ต้ งั แต่ปี 2002
การศึกษาแรกทําในยุโรป มีผเู ้ ข้าร่ วมการศึกษา 275 ราย สรุ ปผลได้วา่ ผูป้ ่ วย post-cardiac arrest ที่ได้รับการรักษาด้วย
Targeted Temperature Management มีโอกาสที่จะมี good neurological outcomes มากกว่าผูป้ ่ วยที่ไม่ได้รับการรักษาด้วย
hypothermia ประมาณ 1.4 เท่า หรื อ number needed to treat (NNT) = 6 ที่ 6 เดือน และ โอกาสที่ผปู ้ ่ วย post-cardiac arrest ที่
ได้รับการรักษาด้วย Targeted Temperature Management จะเสี ยชีวติ จะมีนอ้ ยกว่าผูป้ ่ วยที่ไม่ได้รับการรักษาด้วย
hypothermia ที่ 0.74 เท่า หรื อ number needed to treat (NNT) = 7 ที่ 6 เดือน(35) การศึกษาที่สองทําในออสเตรเลีย มี
ผูเ้ ข้าร่ วมการศึกษา 77 ราย สรุ ปผลได้วา่ ผูป้ ่ วย post-cardiac arrest ที่ได้รับการรักษาด้วย Targeted Temperature
Management มีโอกาสที่จะมี good neurological outcomes มากกว่าผูป้ ่ วยที่ไม่ได้รับการรักษาด้วย hypothermia ประมาณ
1.85 เท่า เท่า หรื อ number needed to treat (NNT) = 4 เมื่อผูป้ ่ วยออกจากโรงพยาบาล และ โอกาสที่ผปู ้ ่ วยหลัง cardiac arrest
ที่ได้รับการรักษาด้วย Targeted Temperature Management จะเสี ยชีวติ จะมีนอ้ ยกว่าผูป้ ่ วยที่ไม่ได้รับการรักษาด้วย Targeted
Temperature Management เมื่อออกจากโรงพยาบาลที่ 0.76 เท่า หรื อ number needed to treat (NNT) = 6(36) โดยเกณฑ์การ
คัดเลือกผูป้ ่ วยเพื่อเข้ารับการรักษาด้วย Targeted Temperature Management ของทั้งสองการศึกษามีหลักเกณฑ์ใกล้เคียงกัน
โดยสรุ ปได้ดงั ตารางที่ 1 ซึ่งเป็ นเกณฑ์ที่เข้มข้น ทําให้มากกว่าร้อยละ 90 ของผูป้ ่ วยหลัง cardiac arrest ไม่เข้าเกณฑ์ และยัง
เป็ นปั จจัยสําคัญที่จะทําให้การรักษาความสําเร็ จ ในการรักษาด้วย Targeted Temperature Management ถึงแม้จะมีผปู ้ ่ วยน้อย
รายที่จะเข้าเกณฑ์ดงั กล่าว มีการศึกษาในเยอรมันพบว่า มีผปู ้ ่ วยหลัง cardiac arrest น้อยกว่า 20% ที่เข้าเกณฑ์ดงั กล่าว(37)
อย่างไรก็ตาม มีการศึกษาที่ให้การรักษาด้วย Targeted Temperature Management หลัง cardiac arrest ที่มิได้มีการคัดกรอง
ผูป้ ่ วยอย่างเข้มข้นตามเกณฑ์ขา้ งต้นก็ยงั พบว่าได้ประโยชน์(38) นอกจากนี้ยงั มีการศึกษาย่อยๆอีกหลายการศึกษาที่ยนื ยันถึง
ประโยชน์ของ Targeted Temperature Management ในผูป้ ่ วยกลุ่มนี้(32)
ในปี ค.ศ. 2003 ILCOR (International Liaison Committee on Resuscitation) Recommendations จึงจัดให้ระดับคําแนะนํา
และ ความน่าเชื่อถือ ของการรักษาด้วย Targeted Temperature Management ในภาวะสมองขาดเลือดหลัง cardiac arrest
เป็ นระดับสูงสุด (class A, level 1)(39) โดยให้ลดอุณหภูมิแกนกลาง (core temperature) ของร่ างกายอยูท่ ี่ 32-34 องศา

เซลเซียส นาน 12-24 ชัว่ โมง ในผูใ้ หญ่ที่หมดสติไม่รู้สึกตัวหลัง cardiac arrest โดยผูป้ ่ วยมีระดับการรู ้สึกตัวตํ่าไม่สามารถ
ทําตามคําบอก (not response to verbal command) ,มีลกั ษณะของคลื่นไฟฟ้าหัวใจเป็ น ventricular fibrillation หรื อ
ventricular tachycardia ที่ได้รับการ CPR ภายใน 15 นาที โดยใช้เวลาในการ CPR ไม่เกิน 60 นาที, มีการคืนกลับของระบบ
ไหลเวียนโลหิ ตแล้ว (return of spontaneous circulation, ROSC) และไม่มีการขาดออกซิเจนเป็ นเวลานาน โดยต้องเริ่ ม
Targeted Temperature Management ให้เร็ วที่สุดเท่าที่จะทําได้(39) ล่าสุด ในเดือนตุลาคม ค.ศ.2010 American Heart
Association (AHA) ได้แนะนําให้รักษาด้วย Targeted Temperature Management โดยให้ลดอุณหภูมิแกนกลางของร่ างกาย
อยูท่ ี่ 32-34 องศาเซลเซียส นาน 12-24 ชัว่ โมง ในผูป้ ่ วยหลัง cardiac arrest ที่ยงั ไม่รู้สติ จาก ventricular fibrillation ที่เกิด
นอกโรงพยาบาล และได้รับการช่วยเหลือจนมีการไหลเวียนโลหิตกลับคืนมาแล้ว (ROSC) โดยให้ระดับคําแนะนําที่สูงสุด
คือระดับ 1 และให้ระดับความหนักแน่นของหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่ระดับ B(40)
อย่างไรก็ตามยังมีขอ้ ขัดแย้งเกี่ยวกับอุณหภูมิเป้ าหมาย (target temperature) ที่ใช้ในการรักษาในผูป้ ่ วยภาวะหลังหัวใจหยุด
เต้น โดยมีการศึกษาที่สาํ คัญระบุวา่ การกําหนดอุณหภูมิเป้ าหมายที่ 36 องศาเซลเซียสได้ผลลัพธ์ทางคลินิกที่ 6 เดือนไม่
แตกต่างจากกลุ่มที่กาํ หนดอุณหภูมิเป้ าหมายที่ 33 องศาเซลเซียส(41) โดยไม่พบผลแทรกซ้อนที่แตกต่างกันในทั้ง 2 กลุ่ม
เช่นเดียวกัน(41, 42) การศึกษานี้ยงั ติดตามผลลัพธ์ทางคลินิกต่อที่ 2 ปี หวังว่าจะพบภาวะทางพุทธิปัญญา (cognitive
function) ที่แตกต่างกันระหว่าง 2 กลุ่ม
ส่วนการใช้การรักษาด้วยการลดอุณหภูมิหลังภาวะหัวใจหยุดเต้นในผูป้ ่ วยเด็กซึ่งมีสาเหตุหลากหลายมากกว่าในผูใ้ หญ่ มี
การศึกษาระบุวา่ การกําหนดอุณหภูมิเป้ าหมายที่ 36.5 องศาเซลเซียสได้ผลลัพธ์ทางคลินิกที่ 1 ปี ไม่แตกต่างจากกลุ่มที่
กําหนดอุณหภูมิเป้ าหมายที่ 33 องศาเซลเซียส(43)
นอกจากนี้ การรักษาด้วยการลดอุณหภูมิสามารถใช้ร่วมกับผูป้ ่ วยหลังภาวะหัวใจหยุดเต้นที่จาํ เป็ นต้องใช้ Extracorporeal
Membrane Oxygenation (ECMO) ในการรักษาระดับการไหลเวียนเลือด ได้เป็ นอย่างดีอีกด้วย(44)

Inclusion and exclusion criteria for Targeted Temperature Management after cardiac arrest
Inclusion Criteria
1. Witnessed arrest
2. Any initial rhythm, However initial rhythm VF or pulseless VT is the first priority
3. Time to ACLS was less than 15 minutes and total of ACLS time less than 60 minutes
4. GCS of 8 or below

5. SBP of > 90 with or without vasopressors
6. Less than 8 hours have elapsed since return of spontaneous circulation (ROSC)
Exclusion Criteria
1. Pregnancy
2. GCS 10 and improving
3. Down time of > 30 minutes
4. ACLS preformed for > 60 minutes
5. Known terminal illness
6. Comatose state prior to cardiac arrest
7. Prolonged hypotension (ie MAP < 60 for >30 minutes)
8. Evidence of hypoxemia for > 15 min following ROSC
9. Known coagulopathy that cannot be reversed
ตารางที่ 1 เกณฑ์การคัดเลือกผูป้ ่ วยหลังหัวใจหยุดเต้นเพื่อรับการรักษาด้วย Targeted Temperature Management ของ
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ เฉลิมพระเกียรติ
ในเดือนพฤศจิกายน ค.ศ.2015 American Heart Association (AHA)ได้เพิ่มคําแนะนําให้ทาํ การรักษาด้วย Targeted
Temperature Management ในผูป้ ่ วยหลังภาวะหัวใจหยุดเต้น ที่ไม่มีขอ้ ห้ามในการรักษา ลงไปที่อุณหภูมิ 32-36 องศา
เซลเซียส (Class I, LOE B-R) เป็ นเวลาอย่างน้อย 24 ชัว่ โมง (Class IIa, LOE C-EO) ทั้งในผูป้ ่ วยที่ภาวะหัวใจหยุดเต้นนอก
โรงพยาบาลจาก shockable rhythm (Class I, LOE B-R) และ non-shockable rhythm (Class I, LOE C-EO) และ ผูป้ ่ วยภาวะ
หัวใจหยุดเต้นในโรงพยาบาลทั้งแบบ shockable และ non-shockable rhythm (Class I, LOE C-EO) (45)

การตรวจติดตามทางระบบประสาทภายหลังภาวะหัวใจหยุดเต้น เพื่อการพยากรณ์โรค ประกอบด้วย
1.
2.
3.
4.

Neurological examination
Neurophysiologic studies
Neuroimaging studies
Biochemical markers

Neurological examination
จากการศึกษาพบว่าการตรวจร่ างกายทางระบบประสาทของผูป้ ่ วยหลังภาวะหัวใจหยุดเต้น หากตรวจไม่พบ
brainstem reflexes (pupillary light reflexes และ corneal reflexes) ในวันที่ 1 ถึงวันที่ 3 หลังการช่วยฟื้ นคืนชีพ บ่งบอกถึง
การพยากรณ์โรคที่ไม่ดี การตรวจ Glasgow Coma Scale (GCS) ส่วนของ motor ได้นอ้ ยกว่าหรื อเท่ากับ 2 ในวันที่ 3 หลัง
การช่วยฟื้ นคืนชีพ บ่งบอกถึงการพยากรณ์โรคที่ไม่ดีเช่นเดียวกัน (0% False Positive Rate/FPR, 95% Confidential
Interval/CI: 0% to 3%) (46) นอกจากนี้ในผูป้ ่ วยที่มี myoclonic status epilepticus ภายใน 24 ชัว่ โมงหลังเกิดภาวะหัวใจหยุด
เต้นบ่งบอกถึงพยากรณ์โรคที่ไม่ดี (0% FPR, 95% CI: 0% to 8.8%) (47) อย่างไรก็ตามมีปัจจัยหลายอย่าง เช่น ภาวะความดัน
โลหิ ตตํ่า ความผิดปกติทางเมตาบอลิก ภาวะไตวาย การใช้ยา sedative และ paralytic agent อาจมีผลต่อการแปลผลตรวจ
ร่ างกายทางระบบประสาท
ปั จจุบนั การรักษาด้วย TTM ถือเป็ นมาตรฐานในการดูแลรักษาผูป้ ่ วยภาวะหัวใจหยุดเต้น (40) มีหลักฐานพบว่า
ช่วยลดอัตราการเสี ยชีวติ (36) และช่วยให้ neurological outcome ดีข้ ึน (48) ซึ่งการทํา TTM ทําให้เกณฑ์การตัดสิ นเดิมที่ใช้
บ่งบอกถึงพยากรณ์โรคที่ไม่ดีไม่แม่นยําเหมือนเดิม (49) และอาจจะยังไม่มีเกณฑ์การตัดสิ นทางคลินิกใดๆที่สามารถใช้
พยากรณ์ผลลัพธ์ได้อย่างแม่นยํา (50) อย่างไรก็ตามจากข้อมูลที่มี ณ ปั จจุบนั หากตรวจไม่พบ pupillary light reflexes และ
corneal reflexes ในวันที่ 3 หลังจาก rewarming จนอุณหภูมิปกติแล้ว หรื อผูป้ ่ วยมีภาวะ myoclonic status epilepticus ในวัน
แรก ยังแสดงถึงการพยากรณ์โรคที่ไม่ดี (FPR 0%) การตรวจร่ างกาย poor motor response (no movement หรื อ decelebrate
response ใน Gasglow Coma Scale) ณ วันที่ 3 หลังภาวะหัวใจหยุดเต้น บ่งบอกถึงผลลัพธ์ทางคลินิกที่ไม่ดี (FPR 0%) แต่ใน
ผูป้ ่ วยที่ได้รับการทํา TTM พบว่ามีผปู ้ ่ วยหลายรายที่กลับมีผลลัพธ์ทางคลินิกที่ดี โดยมี FPR สูงถึง 14% (51) โดยผูป้ ่ วยที่มี
การพยากรณ์โรคไม่ดีมกั จะเสี ยชีวติ ภายในสองสัปดาห์หลังเกิดภาวะหัวใจหยุดเต้น (52) เนื่องจากหลักฐานทางคลินิกของ
การพยากรณ์โรคในผูป้ ่ วยหลังภาวะหัวใจหยุดเต้นที่ได้รับการรักษาด้วย TTM ยังไม่ชดั เจน จึงแนะนําให้เลื่อนการใช้เกณฑ์
ประเมินการพยากรณ์โรคออกไปอย่างน้อย 5 – 7 วันหลังเกิดภาวะหัวใจหยุดเต้น หรื อ 3 – 5 วันหลังเสร็ จสิ้นการรักษาด้วย
TTM (45, 50, 53, 54)
Neurophysiologic studies
ในปัจจุบนั การตรวจทาง neurophysiologic studies ที่นาํ มาใช้ติดตามอาการของผูป้ ่ วยหลังภาวะหัวใจหยุดเต้น
ได้แก่ Somatosensory evoked potentials (SSEPs) และ Electroencephalography (EEG) เมื่อเปรี ยบเทียบการส่งตรวจทั้ง
สองพบว่าความผิดปกติทางเมตาบอลิกและการใช้ยา sedative หรื อ paralytic agent มีผลกระทบต่อการตรวจและแปลผล
SSEPs น้อยกว่า จึงทําให้การตรวจ SSEPs มีความน่าเชื่อถือมากกว่า EEG ซึ่งหากตรวจไม่พบการตอบสนองของผิวสมอง
ทั้งสองข้างที่ตาํ แหน่ง N20 จากการกระตุน้ median nerve ภายในวันที่1ถึง 3 บ่งบอกถึงการพยากรณ์โรคที่ไม่ดี (0.7% FPR,
95% CI: 0.1 to 3.7) (46)
มีการศึกษาพบว่าตรวจพบ latency ที่ยาวผิดปกติของ SSEPs (N20) บ่งบอกถึงพยากรณ์โรคที่ไม่ดี แสดงถึงcorticocortical
connections ที่ลดลง ซึ่งทําหน้าที่ดา้ นสติปัญญา (intellectual functions) อย่างไรก็ตามการตรวจพบการตอบสนองของ
SSEPs ก็ไม่ได้บ่งบอกถึงการพยากรณ์โรคที่ดีอย่างชัดเจน (55) นอกจากนี้พบว่าการทํา TTM มีผลทําให้ conduction
velocities เพิ่มขึ้นและมีผลต่อamplitudes ของ SSEPs response (56) พบมีผปู ้ ่ วยที่ได้รับการรักษาด้วย TTM และตรวจ
SSEPs ไม่พบ N20 responseใน 24 ชัว่ โมง แต่หลังจากนั้นผูป้ ่ วยสามารถกลับมารู ้ตวั เป็ นปกติ ดังนั้นจึงไม่ควรอาศัยการ
ตรวจ SSEPs เพียงอย่างเดียวในการพิจารณาหยุดการรักษาผูป้ ่ วย (57)

สําหรับการตรวจ EEG ในผูป้ ่ วยหลังภาวะหัวใจหยุดเต้น หากตรวจพบลักษณะ Generalized suppression to ≤ 20
µV, burst-suppression pattern with generalized epileptiform activity, หรื อgeneralized periodic complexes on a flat
background จะช่วยบ่งบอกถึงพยากรณ์โรคที่ไม่ดีแม้ยงั ไม่มีหลักฐานจากการศึกษาที่ชดั เจนนัก (3% FPR, 95% CI: 0.9 to
11) (46) นอกจากนี้พบว่าการติดตามแบบ Serial หรื อ continuous EEGs จะทําให้ได้ความถูกต้องและแม่นยําเพิ่มขึ้นกว่า
single EEGs (58) โดยเฉพาะในผูป้ ่ วยที่ได้รับการรักษาด้วย TTM ซึ่งมักได้รับยาในกลุ่ม sedative หรื อ paralytic agent ทํา
ให้บดบังอาการชักของผูป้ ่ วย หรื ออาจเกิดภาวะ nonconvulsive status epilepticus การตรวจแบบ serial หรื อ continuous
EEGs ช่วยวินิจฉัยภาวะชักและให้การรักษาที่เหมาะสมได้ ล่าสุดมีการศึกษาที่แสดงให้เห็นว่า continuous EEGs
monitoring ระหว่างการรักษาด้วย TTM หลังภาวะหัวใจหยุดเต้น ช่วยบอกการพยากรณ์โรคได้ โดยลักษณะของ EEGs ที่
บ่งชี้ถึงการพยากรณ์โรคที่ไม่ดีคือ ลักษณะ nonreactive background และ epileptiform discharge (59, 60)
Neuroimaging studies
การเอกซเรย์สมองมีความสําคัญเพื่อช่วยหาสาเหตุของการเกิดภาวะหัวใจหยุดเต้น เช่น ภาวะเลือดออกในสมอง
นอกจากนี้ยงั ช่วยบอกตําแหน่งและความรุ นแรงของสมองจากการขาดเลือดและขาดออกซิเจนหลังภาวะหัวใจหยุดเต้น โดย
พบว่าการทํา CT จะแสดงให้เห็นความผิดปกติได้หลายลักษณะ ได้แก่ diffuse cerebral edema with effacement of the basal
cisterns and sulci, loss of cortical gray-white differentiation, bilateral hypodensities involving the deep gray nuclei or the
arterial border zones (61) ซึ่งมักตรวจไม่พบความผิดปกติดงั กล่าวทันทีหลังเกิดภาวะหัวใจหยุดเต้น จะเริ่ มเห็นความผิดปกติ
ประมาณวันที่ 3 (ดังแสดงในรู ปที่ 2) มีการศึกษาพบว่าถ้าอัตราส่วนระหว่าง gray matter ต่อ white matter signal intensity
วัดโดยหน่วย Hounsfield มีค่าตํ่า จะบ่งบอกถึงโอกาสที่ผปู ้ ่ วยจะเสี ยชีวติ (62) และเมื่อใช้ร่วมกับตัวชี้วดั อื่นๆทางคลินิก
พบว่ามี 100% positive predictive valueในการเกิดภาวะทุพพลภาพและเสี ยชีวติ (63) ลักษณะที่สาํ คัญอย่างหนึ่งที่มกั จะ
ตรวจพบด้วย CT ในผูป้ ่ วยหลังภาวะหัวใจหยุดเต้นที่มี cerebral edema รุ นแรง คือ pseudo-subarachnoid hemorrhage ซึ่ง
อาจจะทําให้แปรผลผิดเป็ น subarachnoid hemorrhage ได้ (64-66)
ส่วนการตรวจวินิจฉัยด้วย MRI brain หลังเกิดภาวะหัวใจหยุดเต้น มีการทําน้อยกว่า CT brain เนื่องจากข้อจํากัด
หลายอย่าง เช่น ระยะเวลาในการตรวจ MRI ใช้เวลานาน, ไม่สะดวกในผูป้ ่ วยมีอาการหนักต้องใส่เครื่ องช่วยหายใจ และ
เป็ นข้อห้ามในผูป้ ่ วยใส่เครื่ องกระตุน้ หัวใจ เป็ นต้น อย่างไรก็ตามมีการศึกษาพบว่าการตรวจวินิจฉัยด้วย MRI โดยเฉพาะ
diffusion weighted imaging (DWI) (67) และ fluid attenuated inversion recovery (FLAIR) images ซึ่งจะตรวจพบ
hyperintensity ที่มกั จะเริ่ มต้นที่ basal ganglia, caudate, striatum และ thalamus ตามด้วย cortex, subcortical white matter,
cerebellum และ hippocampus โดย MRI จะมีความไวในการตรวจพบสิ่ งผิดปกติมากกว่า CT (ดังแสดงในรู ปที่ 3) (50, 68,
69) การตรวจพบลักษณะดังกล่าวจะบ่งชี้ถึงการพยากรณ์โรคไม่ดีในผูป้ ่ วยหลังภาวะหัวใจหยุดเต้น (68) แต่ก็มีรายงานผูป้ ่ วย
4 รายจาก 20 รายที่ตรวจพบลักษณะดังกล่าวหลังการรักษาด้วย TTM กลับมีผลลัพธ์ทางคลินิกดี (70) นอกจากนี้มีการตรวจ
MR spectroscopy และ PET scan เพื่อช่วยพยากรณ์โรค แต่ยงั เป็ นเพียงการศึกษาจํานวนไม่มาก ยังไม่มีขอ้ สรุ ปที่ชดั เจนถึง
เกณฑ์การใช้ในทางคลินิก (71, 72)

รู ปที่ 2. Axial CT images demonstrating diffuse cerebral edema with sulcal effacement and loss of gray-white matter
differentiation (A) and bilateral hypodensities of the deep gray nuclei (B).

รู ปที่ 3 CT brain ในผูป้ ่ วยหลังภาวะหัวใจหยุดเต้น 5 วัน ยังไม่พบสิ่ งผิดปกติที่ชดั เจน (A) แต่ MRI เริ่ มพบ DWI
hyperintensity ที่บริ เวณ putamen ทั้งสองฝั่ง (B) ยืนยันด้วยการพบ ADC hypointensity ที่ตาํ แหน่งเดียวกัน
Biochemical markers
จากการศึกษาพบว่ามีสารเคมีหลายชนิดหลัง่ จากสมองเข้าสู่กระแสเลือดและนํ้าเลี้ยงสมองและไขสันหลัง
(Cerebrospinal fluid, CSF) ภายหลังภาวะหัวใจหยุดเต้น เช่น neuron-specific enolase (NSE), S100, Creatine kinase brain
isoenzyme (CKBB) และ neurofilament proteinโดย NSE เป็ น isoenzyme ของ the glycolytic pathway พบได้ท้ งั ใน central
และ peripheral neurons ซึ่งระดับ serum NSE มีความสัมพันธ์กบั ความรุ นแรงของการบาดเจ็บของสมอง (73) ในกรณี
ผูป้ ่ วยที่มีภาวะหัวใจหยุดเต้น ค่า serum NSE สามารถนํามาใช้ในการพยากรณ์โรคได้ โดยหากค่า serum NSE มากกว่า 33
µg/L เมื่อเจาะตรวจเลือดที่เวลา 24 และ 72 ชัว่ โมงหลังหัวใจหยุดเต้น จะบ่งบอกถึงพยากรณ์โรคที่ไม่ดี (0% FPR , 95%CI:
0% to 3%) (47) อย่างไรก็ตามจากการศึกษาในปัจจุบนั พบว่าในผูป้ ่ วยที่ได้รับการรักษาด้วย TTM ต้องใช้ระดับ serum NSE
ที่สูงขึ้นโดยอาจสูงมากกว่า 80 µg/L เพื่อให้ค่า FPR เท่ากับศูนย์ (74) สําหรับ serum S100 ซึ่งเป็ น calcium-binding
astroglial protein มีการศึกษาพบว่าใช้ในการพยากรณ์โรคหลังภาวะหัวใจหยุดเต้นได้ไม่ดี (median FPR = 2% : range 0%

to 54%) (75-78) ยังมี biomarkers อีกหลายชนิดที่มีรายงานเบื้องต้นว่าอาจจะมีประโยชน์ในการพยากรณ์โรคหลังภาวะ
หัวใจหยุดเต้น เช่น Creatine kinase brain isoenzyme(CKBB), matrix metallo-proteinase-9 (MMP-9), Procalcitonin, Nterminal pro-B-type natriuretic peptide (NT-proBNP) และ neurofilament protein อย่างไรก็ตาม ต้องมีการศึกษาถึง
ประโยชน์ในกลุ่มประชาการที่ใหญ่ข้ ึน เพื่อยืนยันการนํามาใช้ติดตามเพื่อพยากรณ์โรคในผูป้ ่ วยหลังภาวะหัวใจหยุดเต้น
ต่อไป (79-83)
นอกจากที่กล่าวมาแล้ว มีการตรวจติดตามทางระบบประสาทภายหลังภาวะหัวใจหยุดเต้นอย่างอื่นอีก ได้แก่ การ
ติดตามความดันในกะโหลกศีรษะ (intracranial pressure, ICP) หลังภาวะหัวใจหยุดเต้น สมองจะเกิด cytotoxic edema ทํา
ให้ ICP สูงขึ้น ผลที่ตามมาคือแรงดันกําซาบเลือดของสมอง (cerebral perfusion pressure-CPP) ลดลง สมองเกิดการตาย
เพิ่มขึ้น พบว่าเมื่อ ICP มากกว่า 20 mmHg สัมพันธ์กบั อัตราการเสี ยชีวติ ของผูป้ ่ วยที่สูงขึ้น (84) แต่ปัจจุบนั ยังไม่มีการทําใน
ผูป้ ่ วยหลังหัวใจหยุดเต้นทุกรายเนื่องจากยังไม่มีขอ้ มูลเพียงพอในการบ่งบอกพยากรณ์โรค
การเปลี่ยนแปลงของ autonomic nervous system ที่ประเมินด้วย Heart rate variability (HRV) ระหว่างการรักษา
ด้วย TTM อาจนํามาใช้ในการพยากรณ์ผลลัพธ์ทางคลินิกในผูป้ ่ วย post-cardiac arrest ได้ โดยผูป้ ่ วยที่มีการเปลี่ยนแปลง
ของ HRV ที่ชดั เจนและมีนยั สําคัญทางสถิติจะมีผลลัพธ์ทางคลินิกที่ดีกว่าผูป้ ่ วยที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงของ HRV หรื อมีการ
เปลี่ยนแปลงของ HRV ที่ไม่ชดั เจนและไม่มีนยั สําคัญทางสถิติ (85, 86) ดังแสดงในรู ปที่ 4 เช่นเดียวกับการเปลี่ยนแปลงของ
อัตราการเต้นของหัวใจ (Heart rate, HR) ที่อตั ราการเต้นจะลดลงอย่างชัดเจนในผูป้ ่ วยที่มีผลลัพธ์ทางคลินิกที่ดีระหว่างการ
รักษาด้วย TTM (87, 88) อย่างไรก็ตามการจะนําทั้ง HRV หรื อ HR มาใช้ในการพยากรณ์ผลลัพธ์ทางคลินิกอย่างเป็ น
มาตรฐานยังต้องการข้อมูลเพิ่มเติมที่หนักแน่นกว่าที่มีใน
ปั จจุบนั

รู ปที่ 4 แสดงความแตกต่างของ Low Frequency (LF) components ของ Heart rate variability (HRV) ระหว่างผูร้ อดชีวติ
และผูเ้ สี ยชีวติ ในผูป้ ่ วยหลังภาวะหัวใจหยุดเต้นที่ได้รับการรักษาด้วย TTM (86)

รู ปที่ 5 Decision algorithm for use in prognostication of comatose survivors after CPR ในผูป้ ่ วยที่ไม่ได้รับการรักษาด้วย
Targeted Temperature Management (ดัดแปลงจากเอกสารอ้างอิงหมายเลข 3)(46)

บทสรุป

Targeted Temperature Management มีประโยชน์ในการใช้รักษาโรคที่มีภาวะวิกฤติทางสมอง ด้วยการลดภยันตรายที่เกิด
จากการขาดเลือดไปเลี้ยงสมอง (ischemic insults) และ ลดความดันในกะโหลกศีรษะ (intracranial pressure) ภาวะวิกฤติ
ทางสมองที่มีขอ้ บ่งชี้ที่ชดั เจนที่สุดทางคลินิกคือ ภาวะสมองขาดเลือดหลังหัวใจหยุดเต้น ซึ่งมีหลักฐานทางคลินิกที่ชดั เจน
อีกทั้งสถาบันวิชาชีพหลักทางการแพทย์ แนะนําให้ใช้การรักษาด้วย Targeted Temperature Management ในทุกกรณี ของ
ผูป้ ่ วยหลังหัวใจหยุดเต้น ถ้าไม่มีขอ้ ห้าม
การตรวจติดตามผูป้ ่ วยหลังภาวะหัวใจหยุดเต้นมีหลายวิธีซ่ ึงควรใช้ประกอบกัน เพื่อช่วยในการรักษาที่เหมาะสมและช่วย
พยากรณ์โรคได้อย่างถูกต้อง โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในปั จจุบนั มีการรักษาด้วย Targeted Temperature Management ให้แก่ผปู ้ ่ วย
ทําให้การพยากรณ์โรคเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีข้ ึน จึงควรเลื่อนกําหนดเวลาที่ใช้กาํ หนดการพยากรณ์โรคออกไป และใช้
เกณฑ์การพยากรณ์โรคอย่างระมัดระวังมากยิง่ ขึ้น
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