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Pre- hospital cardiac arrest +COMA +ROSC 
Therapeutic Hypothermia อัตราการรอดชีวิต  
6 เดือนและ การกลับคืนฟังค์ชั่นการทํางานของระบบ
ประสาทจะดีกว่า(Risk Ratio, 1.44; 95% CI, 1.11-1.76) 
(Holzer M,et a,2005) 
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Therapeu7c	  Hypothermia	  
is	  standard	  of	  Rx	  in	  
Cardiac	  arrest(VF) +ROSC	  + 	  
COMA'

(อุษณีย์ อังคะนาวิน,2557)  

 (Hypothermia	  AEer	  	  
Cardiac	  Arrest	  Study	  Group,2002) !
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เพื่อศึกษาสถานการณการดูแลผูปวยหลังหัวใจหยุดเตน ในแผนก'
อายุรกรรม รพ.ขอนแกน '

เพื่อศึกษาผลของการใชแนวทางการดูแลผูปวยหลังหัวใจหยุดเตน

ดวยการลดอุณหภูมิของรางกาย หอผูปวยหนักอายุรกรรมและโรค

หัวใจ รพ.ขอนแกน'

2)

เพื่อพัฒนาแนวทางการดูแลผูปวยหลังหัวใจหยุดเตนดวย
การลดอุณหภูมิของรางกาย หอผูปวยหนักอายุรกรรมและ

โรคหัวใจ รพ.ขอนแกน'
1)

แนวทางการดูแลผูปวยอายุรกรรมหลังหัวใจหยุดเตน'
ดวยการลดอุณหภูมิของรางกาย '

หอผูปวยหนักอายุรกรรมและโรคหัวใจ รพ.ขอนขอนแกน '

ควรเปนอยางไร?)



Participatory Action Research  

ระยะท่ี1ศึกษาสถานการณ การดูแลผู
ปวยหลังหัวใจหยุดเตน ในแผนก

อายุรกรรม'

ระยะท่ี 2 วางแผนการดูแล'
ผูปวยหลังหัวใจหยุดเตน'

ระยะท่ี3	  นำใชแนวทางการดูแล'

ระยะท่ี 4 ประเมินผล'



ผลการศึกษา)

1 สถานการณการดูแลผูปวยหลังหัวใจหยุดเตน ในแผนกอายุรกรรม รพ.ขอนแกน'

Ø  ในผูปวยกลุมหลังหัวใจหยุด
เตนไมสามารถเขารับการ

ดูแลใน ICU/CCU ได

ทุกราย '

Ø  ไมมีเครื่องมือลดอุณหภูมิ

กายใชในผูปวยท่ีมีขอบงชี้'

ดานการจัดการการดูแล'ดานผูปวย'

Ø  การดูแลยังไมครอบคลุมตาม
มาตรฐานAHA คือไมมี

การนำการลดอุณหภูมิของ

รางกายมาใช'

Ø  สวนใหญเขารับการรักษาในหอ

ผูปวยอายุรกรรมท่ัวไป   ซึ่งมี

การMornitor EKG ท่ีไม
ตอเน่ือง'
…“ถาคนไขหนักกะไดลงICU อยูนี้กะดูแล7
ทั่วๆไป ฮูวาคนไข Arrest จากอาการ เกร็ง 7

ตาคาง นิ่ง เปนสวนหลาย”…(พยาบาล)7

ดานบุคลากร'

Ø  ใหการดูแลตาม
ประสบการณของ

พยาบาลและมีความหลาก

หลาย    '
… “กะเบิ่ง V/S,N/S,EKG 
ไปCAGถาสงสัยเรื่องหัวใจ รักษาตาม

สาเหตุและอาการที่เปนอยู แลวกะคุยกะ

ญาติหนักๆไวนำ”… (พยาบาล 

ระดับExpert) 
… “ก็ดูแลทั่วๆไปคะ วัดV/S ดูแลon 

bird ใหยา ถาหนักแหนแลวมีโอกาส

รอดหมอเพ่ินกะสิเอาลงICU”…
(พยาบาล ระดับProficient) 



ผลการศึกษา)

1) แผนผังการไหลของการรักษา '

2) ขั้นตอนการดูแล แบงเปน 4ระยะ ดังน้ี 
    1.Induction 2.Maintenance 3.Rewarming 4.Temperature control  
3) มาตรฐานคำสั่งการรักษา พัฒนามาจากมาตรฐานคำสังการรักษาของอนุพล '

    พานิชโชติ (2558)'

4)  เครื่องมือการประเมินผูปวยสำหรับพยาบาล ประกอบไปดวยการประเมิน '

      ระบบประสาท ใช  GCS motor scoreและ papillary reflex 
      อาการหนาวสั่นใช Bedside Shivering Assessment  
      การใชยา sedation ใช RASS 
5) แนวทางปฏิบัติในการใชสิทธิและคารักษา'
     1. เช็คสิทธิการรักษาทุกครั้ง ในเวลาราชการท่ีเบอร 3812 นอกเวลาราชการท่ี 1247'

     2. แจงสิทธิการรักษาใหญาติทราบและชี้แจงการรักษาดวยการลดอุณหภูมิกาย  '

     3. แจงคาใชจายทุกสิทธิการรักษาจายคา Paddle 30,000 บาท'
      ซึ่งถาไม สามารถจายไดหมดสามารถทำสัญญาการผอนจายได'
'

แนวทางใหม'

เม่ือมีผูปวยหัวใจหยุดเตน'

1. ประเมินผูปวย '

2. ชวยฟนคืนชีพตามหลัก   
    CAB 
3. ประเมินผูปวยซ้ำหลัง'
    ชวยฟน คืนชีพ '

4. แกไขปญหาตามสาเหตุ  
   6H5T  
5. ดูแลรักษาตามอาการ '

แนวทางเดิม'

แนวทางการดูแลผูปวยอายุรกรรมหลังหัวใจหยุดเตนดวยการลดอุณหภูมิของรางกาย '2



แนวทางเดิม' แนวทางใหม'



ผลการศึกษา)

ผลการใชแนวทางการดูแลผูปวยหลังหัวใจหยุดเตนดวยการลดอุณหภูมิของรางกาย '3
ดานบุคลากร' พบวา'

มีการใชแนวทางการดูแล รอยละ 100'
แนวทางการดูแลสามารถปฏิบัติไดจริง …“แนวทางการดูแลมีความชัดเจน เน้ือหาอานแลวเขาใจ ปฏิบัติ

ตามได”… (แพทย พยาบาลระดับ novice	  	  proficient	  expert	  )	  
	  



ผลการศึกษา)

มีผูปวยหัวใจหยุดเตนจำนวน 42 ราย มีเปนผูมีคุณสมบัติตามเกณฑการใช
แนวทางการดูแลผูปวยหลังหัวใจหยุดเตนดวยการลดอุณหภูมิรางกายเพียง 4 

ราย เปนเพศชาย 4 ราย คิดเปนรอยละ 100 มีอายุระหวาง 18-64 ป ระยะ

เวลา CPR	  ในชวง 6-15 นาที (เฉลี่ย 10 นาที) ระยะเวลานอนรักษาตัวใน

รพ.ในชวง 5-11วัน (เฉลี่ย 8 วัน) ไมพบภาวะแทรกซอนระหวางการดูแลท้ัง 4 

ราย '

รอดชีวิต 3 ราย ในสภาพฟงคชั่นการทำงานของระบบประสาทปกติ และเสีย

ชีวิต 1  ราย '

ผลการใชแนวทางการดูแลผูปวยหลังหัวใจหยุดเตนดวยการลดอุณหภูมิของรางกาย '3
ดานผูปวย' พบวา'



การนำไปใชประโยชน)

Ø  ประกาศใชเปนแนวทางการดูแลผูปวยหลังหัวใจหยุดเตนของโรงพยาบาล'
Ø  จัดอบรมเผยแพรแกบุคลากรในโรงพยาบาล'



กิตติกรรมประกาศ)

นพ.สุทธิเทพ ดวงศร               '
หัวหนาศูนยหัวใจโรงพยาบาลขอนแกน!

นพ.ชาญชัย จันทรวรชัยกุล'
ผูอำนวยการโรงพยาบาลขอนแกน!

พว.อุดมลักษณ เตียสวัสดิ์    '
หัวหนากลุมงานการพยาบาลผูปวยหนัก !

ผศ.นพ.อนุพล พานิชโชติ     '

ที่ปรึกษา!

นพ. พรอนันต โดมทอง      '
ที่ปรึกษา ! พญ.ไพลิน รัตนวัฒนกุล      '

ที่ปรึกษา!

ดร. จงกลณี จันทรศิริ           '
ที่ปรึกษา!

พว. ขันทอง มางจันดีอุดม    '
ที่ปรึกษา!

พว.ผนึกแกว คลังคา'
คุณอำนวย!

'
'

'


