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Asthma in emergency room
:บทนํา

ภาวะหอบรุนแรงเฉียบพลัน ( severe exacerbation of asthma) เปนภาวะที่พบไดบอย ๆ ที่
หองฉุกเฉิน สวนมากความรุนแรงของการหอบอาจจะไมมากและตองการการรักษาทีห่ องฉุกเฉินไม
นานก็สามารถกลับบานได แตก็มีไมนอยทีก่ ารหอบอาจจะเกิดขึน้ รวดเร็วและรุนแรงมากจนเกิด
ภาวะหายใจลมเหลว และเสียชีวิตไดในระยะเวลาอันสั้น ดังนั้นภาวะหอบเฉียบพลัน จึงถือเปน
ภาวะฉุกเฉินทางอายุรศาสตรอยางหนึ่งที่ตองการการวินจิ ฉัย และการรักษาที่ถูกตองรวดเร็ว
มิฉะนั้นอาจจะทําใหผูปว ยเสียชีวิตได
อุบัติการณ
อุบัติการณของภาวะหอบเฉียบพลันที่หองฉุกเฉินพบไดบอยแตไมมีรายงานสถิติที่แนนอน
ที่โรงพยาบาลศรีนครินทรซึ่งเปนโรงพยาบาลสังกัดมหาวิทยาลัยขอนแกนขนาด 1000 เตียงจะพบ
ภาวะหอบเฉียบพลันประมาณ 300-400 รายตอป (ประมาณ 7-10% ของจํานวนผูปวยที่มารับการ
รักษาที่หองฉุกเฉินทั้งหมด) ภาวะนี้กลับพบไดบอยกวาที่โรงพยาบาลขนาดเล็กเชนที่โรงพยาบาล
อําเภอขนาด 120 เตียงพบภาวะนี้ถึง1370 รายตอป
ในประเทศไทยภาวะหอบรุนแรงเฉียบพลันเปนสาเหตุสาํ คัญอันดับที่ 9 ที่นําผูปวยเขามา
นอนรับการรักษาในโรงพยาบาลในป พ.ศ.25381 และในแตละปก็มีผูปวยโรคหืดทีห่ อบรุนแรงจน
ตองเขามานอนรับการรักษาในโรงพยาบาลเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ (รูปที่ 1)ในปจจุบันมีผูปวยโรคหืดที่หอบ
รุนแรงจนตองเขามานอนรับการรักษาในโรงพยาบาลไมนอยกวา 100,000 คน ถาคํานวณวา 10-20%
ของคนไขที่มาที่หองฉุกเฉินจะตองนอนรักษาตัวที่โรงพยาบาล ดังนั้นอุบัติการณของภาวะนี้ทหี่ อง
ฉุกเฉินนาจะมีไมนอยกวา 500,000 -1,000,000 รายตอป และจากการสํารวจคนไขโรคหืดใน4
จังหวัดใหญพบวา 21.7% ของผูปวยโรคหืดเคยไปรับการรักษาที่หองฉุกเฉินอยางนอย1 ครั้งในชวง
12 เดือนที่ผานมา2
ภาวะหอบรุนแรงเฉียบพลันเปนภาวะที่อาจจะเกิดขึ้นไดกับผูปวยโรคหืดทุกคน แตสามารถ
ที่จะปองกันไมใหเกิดขึ้นได ถาผูปวยไดรบั การรักษาที่ดพี อ ดังนั้นการที่มีผูปวยมาหองฉุกเฉิน
เพราะหอบรุนแรงก็เปนตัวบงชี้วาการรักษาโรคหืดยังไมดีพอ
พยาธิสรีรวิทยา( pathophysiology)3
การหอบรุนแรงเฉียบพลันเกิดจากการที่มกี ารอุดกลั้นทางเดินหายใจ (airway obstruction)
ซึ่งเกิดขึ้นไดจากองคประกอบ 3 อยางดวยกัน คือ
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1. กลามเนื้อหลอดลมหดตัว (contraction of bronchial smooth muscle)
2. ผนังหลอดลมอักเสบและบวม (mucosal edema)
3. เสมหะอุดตันในหลอดลม (mucus plugging)

โดยปกติเมื่อมีสิ่งกระตุน เชน สารภูมิแพ มากระตุนใหเกิดอาการหอบ ในชวงเริ่มแรกของ
การหอบจะมีการหดตัวของกลามเนื้อหลอดลมเปนองคประกอบเดน และเมื่อผานไปก็จะมีสว นของ
เสมหะอุดตันในหลอดลมและผนังหลอดลมอักเสบและบวมตามมา ซึ่งเปนเหตุผลทีท่ ําใหผูปวยที่
หอบรุนแรงมาเปนเวลานานมักจะไมคอยตอบสนองตอยาขยายหลอดลม
เมื่อเกิดการอุดกลั้นทางเดินหายใจ (airway obstruction) การหายใจเขาออกก็ลําบากขึ้น
เพราะ airway resistance เพิ่มขึ้น ทําใหตองใชพลังงานในการหายใจมากขึ้น (increase work of
breathing) การอุดกลั้นทางเดินหายใจ ยังทําใหเกิดลมคั่งคางอยูในปอดมากขึ้น (hyperinflation of the
lung) ซึ่งการหายใจในสภาวะที่มีลมคางในปอดมากนั้นจะตองใชพลังงานในการหายใจมากกวา
ปกติอีกดวยเชนกัน
นอกจากนี้ การอุดกลั้นทางเดินหายใจ ทีเ่ กิดขึ้นจะไมสม่ําเสมอกันในทุกหลอดลมทําให
⋅

⋅

ระบายอากาศไมสม่ําเสมอ ทําใหเกิดภาวะ ventilation perfusion mismatching ( V / Q mismatching)
สงผลใหมี dead space เพิ่มขึ้น และ มีออกซิเจนในเลือดแดงลดลง (hypoxemia)
เมื่อการหายใจตองใชพลังงานเพิ่มขึ้นก็ทําใหรางกายมีการเผาผลาญพลังงานเพิ่มขึ้น มีการ
⋅

⋅

ใชออกซิเจนและการสรางคารบอนไดออกไซดเพิ่มขึ้นแตในขณะเดียวกันภาวะ V / Q mismatching
ก็ทําใหเกิดภาวะ hypoxemia และภาวะที่มกี ารระบายอากาศที่เสียเปลา (wasted ventilation) คือมี
dead space ventilation เพิ่มขึ้น ในชวงแรกที่การอุดกลัน
้ ทางเดินหายยังไมมากผูปว ยจะหายใจ
เพิ่มขึ้นคือเพิ่มทั้ง minute ventilation และ alveolar ventilation ทําใหระดับคารบอนไดออกไซดต่ํา แต
เมื่อการอุดกลัน้ ทางเดินหายใจมากขึ้น(โดยเฉพาะอยางยิง่ เมื่อ FEV1 <25%predicted) อาจจะพบวา
กลามเนื้อหายใจออนลาทําให minute ventilation และ alveolar ventilation ลดลงทําใหมีการคั่งของ
CO2 เกิดขึน
้ เกิดภาวะ Respiratory acidosis ขึ้น
เมื่อความตองการออกซิเจนมากกวาจํานวนออกซิเจนทีม่ าเลี้ยงกลามเนื้อหายใจ ก็จะเกิด
การเผาผลาญพลังงานแบบไมใชออกซิเจน (anaerobic metabolism) ทําใหเกิด lactic acidosis ใน
ที่สุดซึ่งเปนสัญญาณอันตรายวาผูปว ยอาจจะหยุดหายใจได
 วยหอบรุนแรงที่หองฉุกเฉิน
: การดูแลรักษาผูป
ผูปวยที่มาที่หอ งฉุกเฉินดวยภาวะหอบรุนแรงเฉียบพลันอาจจะมาได 2 รูปแบบดวยกัน4, 5
คือ
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รูปแบบที1่ อาการหอบรุนแรงเกิดขึ้นอยางชาๆ (Type 1 slow onset-late arrival) โดยทีผ่ ูปวย
อาการคอยๆเลวลงหลายวันกวาผูปวยจะมาพบแพทย ผูปวยกลุมนี้มักจะเปนผูปวยที่ไดรับการรักษา
ไมเพียงพอ หรือรักษาไมสม่ําเสมอ หรือมีปญหาทางจิตเวช ทําใหมีสมรรถภาพปอดต่ํา ซึ่งกลไกการ
อุดกลั้นทางเดินหายใจนาจะเกิดกลามเนื้อหลอดลมหดตัว รวมกับผนังหลอดลมบวมจากการอักเสบ
และมีเสมหะอุดตันในหลอดลม
รูปแบบที2่ อาการหอบรุนแรงเกิดขึ้นรวดเร็วมากภายในเวลา 1ชั่วโมง (Type 2 sudden
onset) ซึ่งจะพบในผูปวยที่มอี าการนอยหรือไมคอยมีอาการ สาเหตุอาจจะเกิดจากแพยากลุม NSAID
แพอาหาร แพสารภูมิแพ ซึ่งกลไกการอุดกลั้นทางเดินหายใจนาจะเกิดกลามเนื้อหลอดลมหดตัว
(contraction of bronchial smooth muscle) เปนหลัก
หลักการในการดูแลรักษาผูปว ยที่มาหองฉุกเฉินดวยอาการหอบรุนแรงเฉียบพลัน
1) วินิจฉัยวาเปนโรคหืดรุนแรงหรือไม

เมื่อพบผูปว ยมาทีห่ องฉุกเฉินดวยอาการหอบตองวินจิ ฉัยใหไดวาผูปว ยเปนโรคหืดที่
หอบรุนแรงหรือหอบจากสาเหตุอื่น สวนมากผูปวยโรคหืดจะมีประวัตชิ ัดเจนวาเปนโรคหืดมา
นาน มีอาการไอ หอบ หายใจมีวี้ดเปนๆ หายๆ ไดยาขยายหลอดลมแลวดีขึ้น แตก็มไี มนอยที่
ผูปวยหอบมาที่หองฉุกเฉินทีไ่ มไดเกิดจากโรคหืด โรคที่ตอ งวินจิ ฉัยแยกโรคเสมอ คือ ภาวะ
หัวใจวาย, COPD with exacerbation, upper airway obstruction เปนตน
2) ประเมินความรุนแรงของการหอบ

เมื่อวินิจฉัยไดแลววาผูปว ยเปนหอบก็ตองประเมินความรุนแรงของการหอบเพื่อที่จะ
จัดการรักษาทีเ่ หมาะสม ซึ่งก็ตองอาศัย ประวัติ ตรวจรางกาย และการตรวจพิเศษรวมดวย
ประวัติที่บงวาการหอบรุนแรง คือ
- เคยมีประวัตห
ิ อบรุนแรงมากอน เชน เคยใสเครื่องชวยหายใจ
- ระยะเวลาทีห
่ อบกอนมาพบแพทย ยิ่งหอบมานานยิ่งมี mucosal edema และ mucus plug

มาก ทําใหไมคอยตอบสนองตอการใหยาขยายหลอดลม
- การรักษาที่ไดรับ ถาผูปวยไดรับการรักษาเต็มที่โดยเฉพาะอยางยิ่งถาได corticosteroids
ในขนาดเต็มทีแ่ ลวยังหอบ แสดงวาหอบครั้งนี้รุนแรง
- ประวัติเคยมาหองฉุกเฉินในชวงระยะเวลาไมนานกอนหนานี้
การตรวจรางกาย
การตรวจรางกายที่บงบอกความรุนแรง ไดแก
-พูดไมเปนประโยค
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- นอนราบไมได
- RR > 35 ครั้ง/นาที
- PR > 120 ครั้ง/นาที
- มีการใช accessory muscle
- pulsus paradoxus >25 mmHg
- มีเสียง wheeze
- ผูปวยที่รุนแรงมาก อาจมี cyanosis
Physical sign ที่ตรวจพบอาจจะไมคอยสัมพันธกับความรุนแรงของ airway obstruction

เทาที่ควร ดังเชน การวัด pulsus paradoxus ซึ่งอาจจะวัดยากและไมชว ยมากนักในการประเมินความ
รุนแรงของการหอบ 6British Guidelines on Asthma Management เลยไมแนะนําใหวดั อีกตอไป7
ดังนั้นการดูแลผูปวยจะอาศัยการตรวจรางกายอยางเดียวไมได จําเปนตองใชเครื่องมือวัด
ความรุนแรงของ airway obstruction ประกอบดวย โดยใชเครื่อง Peak flow meter หรือ Spirometer
การตรวจพิเศษ
Pulmonary Function test

การวัดวาหลอดลมตีบมากหรือนอยเพียงใดจะบงบอกความรุนแรงไดดีที่สุด ซึ่งอาจ
สามารถวัดไดโดยใช Peak flow meter หรือ Spirometer
Peak flow meter ใชวัดความเร็วสูงสุด ที่ผูปวยเปาออกได (PEFR = Peak expiratory flow
rate) วิธีการวัดคือใหผูปวยหายใจเขาเต็มที่แลวเปาออกแรงๆ สั้นๆ 3 ครั้ง แลวเลือกคาที่ไดมากทีส่ ุด
ถา PEFR < 100 L/minถือวาหอบรุนแรง
ถามี Spirometer ก็อาจจะวัดคา FEV1 (Force expiratory Volume in 1 second) ได คาFEV1 จะ
บอกถึงความรุนแรงของ airway obstruction ไดดีที่สุด แตการวัดในขณะที่ผูปว ยหอบมากๆ อาจจะ
ไมงายนัก ถา FEV1 < 700 cc ถือวาหอบรุนแรง
2) Arterial blood gas (ABG)

ปกติเราจะเจาะ ABG ในคนไขที่อาการรุนแรงมากเทานั้น คือ PEFR < 150 L/mm
ผูปวยที่หอบรุนแรงจะมีคา PaO2 ต่ํา เกือบทุกราย ซึ่งเกิดจากภาวะ Ventilation - perfusion
⋅

⋅

mismatch ( V / Q mismatching) ระดับ PaO2 ไมสามารถบอกความรุนแรงของโรคหืดได แตระดับ
PaCO2 จะบงบอกความรุนแรงของ airway obstruction ไดดี โดยพบวาขณะที่ airway obstruction

นอยๆ ผูปวยจะมีระดับ PaCO2 ต่ํา และ pH สูง (respiratory alkalosis) เมื่อ airway obstruction
เพิ่มขึ้น ระดับ PaCO2 จะกลับมาเปนปกติ และ pH ปกติ เมื่อ airway obstruction มากขึ้นอีก
โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อ FEV1ลดลงต่ํากวา 25% ของคามาตรฐาน ระดับ PaCO2 จะเริ่มคั่ง และ pH จะ
ต่ํา(acute respiratory acidosis)
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3) Chest X-ray

ในรายทีห่ อบมากและไมตอบสนองตอการรักษาจะตองทํา CXR เพราะอาจจะพบสาเหตุ
ของการหอบรุนแรง เชน pneumonia หรืออาจจะพบภาวะแทรกซอน เชน atelectasis, pnemothorax,
pneumomediastinum

3) ใหการรักษา

ควรจะรีบใหการรักษาไปพรอมๆ กับการประเมินความรุนแรงของโรค ไมควรใชเวลามาก
เกินไปในการซักประวัตแิ ละการตรวจรางกาย
เปาหมายของการรักษาคือการแกไขภาวะhypoxemia และลดการอุดกลัน้ ทางเดินหายใจให
เร็วที่สุดเทาทีจ่ ะทําไดกอนที่จะเกิดภาวะกลามเนื้อหายใจเมื่อยลาและระบบหายใจลมเหลวจนตอง
ใชเครื่องชวยหายใจโดยที่มอี าการขางเคียงจากการรักษานอยที่สุด
การรักษาประกอบดวย
3.1 การให oxygen
Oxygen เปนสิ่งแรกที่ตองใหแกผูปวยทุกรายที่หอบรุนแรงเฉียบพลัน เพราะผูปวยสวนมาก
⋅

⋅

จะมี mild hypoxemia ซึ่งเกิดจากภาวะ V / Q abnormal และในกรณีที่ไดยาขยายหลอดลมเขาไป
⋅

⋅

ผูปวยอาจจะมี hypoxemia เพิม่ ขึ้น เนื่องจาก V / Q abnormal มากขึ้น ซึ่งอาจจะทําใหเกิด cardiac
arrythmia และผูปวยเสียชีวิตได โดยเฉพาะอยางยิ่งในผูปว ยสูงอายุ
3.2 Bronchodilators

ยาขยายหลอดลมมีอยู 3 กลุมดวยกัน
3.2.1 Rapid-acting B2-agonists เปนยาที่มีฤทธิ์ขยายหลอดลมที่ดีที่สุด จึงเปนยาตัวแรกที่
เลือกใช วิธีที่นิยมใชมากทีส่ ุดคือการใหทางละอองฝอย (Nebulizer) ขนาดที่ใชคือ Salbutamol 2.5 - 5
mg, terbutaline 5 - 10 mg พนโดยใช oxygen 5 - 6 L/min ในชั่วโมงแรกใหซ้ําไดทุก 20 นาที
หลังจากนัน้ อาจจะใหไดทุก 1 - 4 ชั่วโมง
อาจจะใช β2 - agonist โดยใช MDI (Metered dose inhaler) ผานทาง spacer แทน การให β2
- agonist ทางละอองฝอยได 8โดยพบวา salbutamol ใหครั้งละ 4 Puff (400μg)ไดผลใกลเคียงกับ การ
ให Salbutamol 2.5 mg ทางละอองฝอย แตการใช MDI ผานทาง spacer ตองการความรวมมือจาก
ผูปวย มากกวา
Formoterol Turbuhaler ซึ่งเปน Long acting beta agonist ที่ออกฤทธิ์เร็วสามารถใชไดผล
เทากับ salbutamol MDI ผานทาง spacer9
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การให β2 agonist ทาง subcutaneous มีอาการขางเคียงมากกวาการใหทางละอองฝอย
แตก็ยังมี การใชอยูบาง สวนการให β2 agonist ทางหลอดเลือดดําไมไดมีผลดีกวาการใหทาง
ละอองฝอย 10 แตอาจจะมีผลขางเคียงมากจึงไมควรใช
3.2.2 Anticholinergic ไดแก Ipratropium bromide ไมนิยมใชเดี่ยวๆ ในการรักษาโรคหืด
เฉียบพลันเพราะออกฤทธิ์ชา ถึงแมวาจะมีความเห็นแตกตางกันบางเกีย่ วกับการใช Ipratropium
bromide ในการรักษาโรคหืดเฉียบพลัน แตขอมูลสวนมากพบวาการให Ipratropium bromide
รวมกับ β2 agonist จะเพิ่ม FEV1ไดดีกวาการให β2 agonist เดี่ยวๆ11-16 และที่สําคัญก็คือสามารถลด
จํานวนผูปวยที่ตองรับใวรักษาในโรงพยาบาลได 13, 17-20เนื่องจากวาβ2 agonist มีฤทธิ์ขยายหลอดลม
ที่ดีมากดังนัน้ ในผูปวยที่มีการอุดกลั้นทางเดินหายใจไมมากการใหβ2 agonist เดี่ยวๆหรือการให
Ipratropium bromide รวมกับ β2 agonist อาจจะไมพบความแตกตางกัน แต ประโยชนของการให
Ipratropium bromide รวมกับ β2 agonist จะเห็นไดชดั เจนเมื่อมีการอุดกลั้นทางเดินหายใจมาก12
Ipratropium bromide ไมคอยมีอาการขางเคียงและมีสว นเสริมฤทธิ์ของβ2 agonist ดังนั้น
แนวทางรักษาโรคหืดใหมๆจึงแนะนําใหใช Ipratropium bromide รวมกับ β2 agonist เมื่อให β2
agonist แลวอาการหอบยังไมดีขึ้น21, 22หรือในกรณีที่อาการหอบรุนแรงมาก (FEV1 หรือ PEFR ต่ํา
กวา 50 % ของคามาตรฐาน) 7, 23
ขนาดที่ใชคือ Ipratropium bromide 0.5 mg รวมกับ β2 agonist พนทางละอองฝอย โดยใช
oxygen 5 - 6 L/min ในชัว่ โมงแรกใหซ้ําไดทุก 20 นาที หลังจากนัน
้ อาจจะใหไดทุก 2 - 4 ชั่วโมง
3.2.3 Xanthine derivative ไดแก theophylline Aminophylline มีฤทธิ์ขยายหลอดลมนอย
และมี therapeutic-toxic ratio คอนขางแคบ คือ therapeutic level อยูระหวาง 8-15 μg/ml และ
metabolism ของผูปวยก็แตกตางกัน ทําใหตองเจาะเลือดดูระดับยา จึงไมเปนที่นยิ มใชในปจจุบน
ั
มักจะใช theophylline เมื่อให β2 agonist และ Ipratropium bromide เต็มที่แลวผูปวยก็ยังหอบรุนแรง
อยู7 24
Aminophylline เปน form ที่ใชฉีดทาง IV ถาผูปวยไมเคยไดรับยามากอนตอง
loading dose 6 mg/Kg IV ชาๆ 20-30 นาที และ maintenance 0.5 mg/Kg/hr ในผูปวยทีส่ ุงอายุ,
ผูปวยหัวใจวาย, โรคตับ, ไตวาย ตองลด maintenance เหลือ 0.1 mg/Kg/hr ในเด็ก, คนสูบบุหรี่ ตอง
เพิ่ม dose เปน 0.7-0.8 mg/Kg/hr
3.3) Corticosteroids

เนื่องจากผูปว ยหอบรุนแรงจะมีอาการอักเสบในหลอดลม จําเปนตองให corticosteroids
ทุกราย ในอดีตจะให corticosteroids คอนขางชาโดยจะใหcorticosteroids ก็ตอเมื่อผูปวยไม
ตอบสนองตอ β2 – agonist 3 ครั้ง (status asthmaticus) ปจจุบันควรจะให corticosteroids พรอมๆกับ
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3.4) การใชเครื่องชวยหายใจ (mechanical ventilation support)

เมื่อผูปวยหอบรุนแรงจนไมสามารถหายใจไดเพียงพอ หรือหมดแรงที่จะหายใจตอไป เรา
ก็ตองชวยผูปวยโดยการใชเครื่องชวยหายใจ ขอบงชี้ในการใชเครื่องชวยหายใจในผูปว ยหอบ
รุนแรงนั้นยังมีความเห็นที่แตกตางกันไป แตสิ่งที่จะตองพิจารณากอนการใชเครื่องชวยหายใจคือ
ขอดีและขอเสียของการใชเครื่องชวยหายใจ ในผูปวยหอบรุนแรงการใชเครื่องชวยหายใจจะลําบาก
มากเนื่องจากมี airway pressure สูง มักจะตองใช volume respirator นอกจากนีภ้ าวะแทรกซอนจาก
การใชเครื่องชวยหายใจเชนปอดแตก ก็จะสูงกวาในผูปว ยรายอื่นๆ แตถาเราตัดสินใจใชเครื่องชวย
หายใจชาเกินไป ผูปวยก็อาจจะเกิด cardiopulmonary arrest และเสียชีวติ ได ดังนัน้ เมือ่ พิจารณาดู
แลวจะเห็นวาขอบงชี้ในการใชเครื่องชวยหายใจก็คือ
i เมื่อผูปวยหยุดหายใจ (respiratory arrest)
ii เมื่อระดับ PaCO2 สูงขึ้นเรื่อยๆ เราจะไมใชระดับ PaCO2 ระดับใดระดับหนึ่ง (เชน
PaCO2 มากกวา 50 มม.ปรอท) เปนตัวบงชีว้ าควรใชเครื่องหายใจ เพราะวาบางครั้งผูป
 วยจะ
ตอบสนองตอการใหยาขยายหลอดลมดีมาก ระดับ PaCO2 อาจจะลดลงอยางรวดเร็ว และไม
จําเปนตองใชเครื่องชวยหายใจ แตถาในระหวางการรักษาอยางเต็มที่แลว ระดับ PaCO2 ของผูปวย
สูงขึ้น ก็จะเปนขอบงชี้วาจําเปนตองใชเครือ่ งชวยหายใจ
iii เมื่อมีผูปวยภาวะสับสน ซึม ไมคอยรูสึกตัว
ผูปวยที่ตองใชเครื่องชวยหายใจควรไดรับการดูแลตอที่หอ ง ICU
การรักษาอื่นๆที่ยังไมใชการรักษามาตรฐาน
1. การใช Heliox ซึ่งเปนกาชผสมระหวางOxygen และ Helium อาจจะชวยใหผูปว ยทีห
่ อบ

รุนแรงมีอาการดีขึ้นไดเนื่องจากวา Heliox มีความหนาแนนนอยกวาอากาศทําใหการไหลของกาชใน
หลอดลมสม่ําเสมอขึ้น26-28
2.มีบางรายงานพบวาการใช Magnesium sulphate ฉีดทางเสนเลือด ทําใหผูปวยที่หอบ
รุนแรงมีอาการดีขึ้น29, 30 แตบางรายงานพบกลับพบวาไมไดผล31, 32
3. การดมยาสลบ (general anesthesia) มีรายงานการใช Halothane ไดผลในคนไข status
asthmaticus ที่ไมไดผลจากการรักษาเต็มทีแ่ ลว33
4. การฉีด Montelukast รวมกับ การรักษามาตฐาน พบวาไดผลดีกวาการรักษามาตรฐาน 34 แต
เนื่องจากยังมีรายงานนอยคงตองรอใหมีขอมูลมากกวานีก้ อ นนํามาใช
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4) ติดตามผลการรักษา

เมื่อใหการรักษาแลวตองมีการประเมินผลของการรักษา เพื่อที่จะไดวางแนวทางในการ
รักษาตอไปไดถูกตอง สิ่งสําคัญที่จะตองรีบตัดสินใจทีห่ อ งฉุกเฉินคือผูปวยคนไหนจะตอบสนอง
ตอการรักษาและสามารถที่จะสงกลับบานไดหรือคนไหนจะตองรับไวรักษาในโรงพยาบาล
สิ่งที่ใชในการประเมินคือ อาการหอบเหนื่อยของผูปวย, การตรวจรางกาย เชน การหายใจ,
ชีพจร, การใช accessory muscle, เสียง wheeze แตอยางไรก็ตามอาการและการตรวจรางกายเหลานี้
ไมพอเพียงในการประเมินความรุนแรงของโรคและอาจจะทําใหการประเมินความรุนแรงของ
หลอดลมอุดกลั้นต่ํากวาที่เปนจริงได
ดังนั้นการประเมินการตอบสนองตอการรักษาจําเปนตองวัด PEFR หรือ FEV1 รวมดวย การ
วัด PEFR 30 นาที หลังการรักษา ยังชวยทํานายวาผูปว ยคนไหนควรจะรับไวรักษาในโรงพยาบาลอีก
ดวย ถา PEFR 30 นาที หลังการรักษา นอยกวา 40% predicted และเพิ่มขึ้นจากเดิมนอยกวา 60 L/min
บงวาผูปวยไมนาจะตอบสนองตอการรักษาควรจะรับผูปว ยใวรักษาในโรงพยาบาล35
ในผูปวยหอบรุนแรงเฉียบพลัน สวนใหญ (90%) จะตอบสนองตอการรักษา และกลับบาน
ได กอนใหผปู วยกลับบาน ผูปวยควรเปา PEFR > 300 L/min หรือมากกวา 60% ของคาปกติ
5.)ปองกันการหอบรุนแรงครั้งตอไป
กอนใหผูปวยกลับบานควรจะปองกันการหอบครั้งตอไปของผูปวย โดยใหความรูเกี่ยวกับ
โรคหืดแกผูปว ย36 การแนะนําแนวทางการรักษาระยะยาวรวมทั้งการวางแผนสําหรับการรักษา
ตัวเองที่บานเมื่อเกิดอาการ หอบรุนแรงฉับพลัน และใหยารักษาโรคหืด (Inhaled corticosteroids)
พรอมทั้งให prednisolone กินเปนเวลา 5-7 วัน และนัดหมายผูปวยใหมารับการรักษาโรคหืดอยาง
ตอเนื่องที่คลีนิคเฉพาะโรค37 ดวยความรูของแพทย ในปจจุบันผูปวยโรคหืดไมควรจะตองมาที่หอง
ฉุกเฉินอีกตอไป
ปญหาของการรักษาผูปวยหอบรุนแรงเฉียบพลันที่หองฉุกเฉิน
จากการสํารวจพบวาปญหาหลักของการรักษาผูปวยหอบรุนแรงเฉียบพลันที่หองฉุกเฉิน
คือการที่ไมวัด PEFR 38 การที่ผูปวยตองกลับมารักษาบอยๆที่หองฉุกเฉินเพราะผูปว ยไมไดรับการ
รักษาที่ถูกตอง
การเสียชีวิตจากโรคหืด
ผูปวยหอบรุนแรงเฉียบพลันมีโอกาสเสียชีวิตได สวนมากจะเสียชีวิตกอนมาถึง
โรงพยาบาลเชื่อวาเกิดจากขาดอากาศเนื่องจากหลอดลมตีบมาก มากกวาที่จะเกิดจากอาการขางเคียง
ของยาขยายหลอดลม สาเหตุการเสียชีวิตในโรงพยาบาลจะมาจากโรคแทรกซอนทีพ่ บไดจากการใช
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สรุป
ภาวะหอบรุนแรงเฉียบพลันเปนภาวะฉุกเฉินทางอายุรศาสตรที่พบบอยและเปนสาเหตุของ
การเสียชีวิตของคนไขโรคหืด หลักการรักษาที่หองฉุกเฉินคือพยายามลดการอุดกลัน้ ทางเดินหายใจ
ใหเร็วที่สดุ โดยการให ยา β2 - agonist , Anticholinergic และ corticosteroids เปนหลัก ผูปวย
สวนมากจะตอบสนองตอการรักษาและสามารถกลับบานได ปญหาทีพ่ บคือ ภาวะหอบรุนแรง
เฉียบพลันนี้สว นมากสามารถปองกันไดแตผูปวยและแพทยที่ดแู ลไมไดใชความพยายามเทาที่ควร
ในการปองกันภาวะนี้
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รูปที่ 1 จํานวนผูปวยที่ตองนอนรับการรักษาในโรงพยาบาลเนื่องจากการหอบรุนแรงใน
ประเทศไทย(ยกเวนกรุงเทพมหานคร)
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รูปที่ 2 Pathophysiologic consequences of airways obstruction
Airways Obstruction

Uneven distribution
of ventilation

Hyperinflation

Increased wasted
ventilation

Increased work of breathing
V/Q mismatch
Increased VO2 and VCO2
Muscle Fatigue
Hypoxia, Hypercapnia

Respiratory Acidosis
Metabolic Acidosis
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