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Asthma in emergency room 

  :บทนํา 

ภาวะหอบรุนแรงเฉียบพลัน ( severe exacerbation of asthma) เปนภาวะท่ีพบไดบอย ๆ ท่ี
หองฉุกเฉิน สวนมากความรุนแรงของการหอบอาจจะไมมากและตองการการรักษาท่ีหองฉุกเฉินไม
นานก็สามารถกลับบานได แตก็มีไมนอยท่ีการหอบอาจจะเกิดข้ึนรวดเร็วและรุนแรงมากจนเกิด
ภาวะหายใจลมเหลว และเสียชีวิตไดในระยะเวลาอันส้ัน ดังนั้นภาวะหอบเฉียบพลัน จึงถือเปน
ภาวะฉุกเฉินทางอายุรศาสตรอยางหนึ่งท่ีตองการการวินจิฉัย และการรักษาท่ีถูกตองรวดเร็ว  
มิฉะนั้นอาจจะทําใหผูปวยเสียชีวิตได 

อุบัติการณ 

อุบัติการณของภาวะหอบเฉียบพลันท่ีหองฉุกเฉินพบไดบอยแตไมมีรายงานสถิติท่ีแนนอน 
ท่ีโรงพยาบาลศรีนครินทรซ่ึงเปนโรงพยาบาลสังกัดมหาวิทยาลัยขอนแกนขนาด 1000 เตียงจะพบ
ภาวะหอบเฉียบพลันประมาณ 300-400 รายตอป (ประมาณ 7-10% ของจํานวนผูปวยที่มารับการ
รักษาท่ีหองฉุกเฉินท้ังหมด) ภาวะนี้กลับพบไดบอยกวาท่ีโรงพยาบาลขนาดเล็กเชนท่ีโรงพยาบาล
อําเภอขนาด 120 เตียงพบภาวะนี้ถึง1370 รายตอป 

ในประเทศไทยภาวะหอบรุนแรงเฉียบพลันเปนสาเหตุสําคัญอันดับท่ี 9 ท่ีนําผูปวยเขามา
นอนรับการรักษาในโรงพยาบาลในป พ.ศ.25381  และในแตละปก็มีผูปวยโรคหืดทีห่อบรุนแรงจน
ตองเขามานอนรับการรักษาในโรงพยาบาลเพ่ิมข้ึนเร่ือยๆ (รูปท่ี 1)ในปจจุบันมีผูปวยโรคหืดท่ีหอบ
รุนแรงจนตองเขามานอนรับการรักษาในโรงพยาบาลไมนอยกวา 100,000 คน ถาคํานวณวา 10-20% 
ของคนไขท่ีมาท่ีหองฉุกเฉินจะตองนอนรักษาตัวท่ีโรงพยาบาล ดังนั้นอุบัติการณของภาวะน้ีท่ีหอง
ฉุกเฉินนาจะมีไมนอยกวา 500,000 -1,000,000 รายตอป และจากการสํารวจคนไขโรคหืดใน4 
จังหวดัใหญพบวา 21.7% ของผูปวยโรคหืดเคยไปรับการรักษาท่ีหองฉุกเฉินอยางนอย1 คร้ังในชวง
12 เดือนท่ีผานมา2 

ภาวะหอบรุนแรงเฉียบพลันเปนภาวะท่ีอาจจะเกิดข้ึนไดกับผูปวยโรคหืดทุกคน แตสามารถ
ท่ีจะปองกนัไมใหเกดิข้ึนได ถาผูปวยไดรับการรักษาท่ีดพีอ ดังนั้นการท่ีมีผูปวยมาหองฉุกเฉิน
เพราะหอบรุนแรงก็เปนตัวบงช้ีวาการรักษาโรคหืดยังไมดีพอ 

พยาธิสรีรวิทยา( pathophysiology)3 

การหอบรุนแรงเฉียบพลันเกิดจากการท่ีมีการอุดกล้ันทางเดินหายใจ (airway obstruction)  

ซ่ึงเกิดข้ึนไดจากองคประกอบ  3  อยางดวยกัน  คือ 
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กลามเนื้อหลอดลมหดตัว (contraction of bronchial smooth muscle) 1. 

ผนังหลอดลมอักเสบและบวม (mucosal edema) 2. 

เสมหะอุดตันในหลอดลม (mucus plugging) 3. 

โดยปกติเม่ือมีส่ิงกระตุน เชน สารภูมิแพ มากระตุนใหเกิดอาการหอบ ในชวงเร่ิมแรกของ
การหอบจะมีการหดตัวของกลามเนื้อหลอดลมเปนองคประกอบเดน และเม่ือผานไปก็จะมีสวนของ
เสมหะอุดตันในหลอดลมและผนังหลอดลมอักเสบและบวมตามมา ซ่ึงเปนเหตุผลท่ีทําใหผูปวยท่ี
หอบรุนแรงมาเปนเวลานานมักจะไมคอยตอบสนองตอยาขยายหลอดลม 

เม่ือเกิดการอุดกล้ันทางเดินหายใจ (airway obstruction) การหายใจเขาออกก็ลําบากข้ึน 
เพราะ airway resistance เพิ่มข้ึน ทําใหตองใชพลังงานในการหายใจมากข้ึน (increase work of 

breathing)  การอุดกล้ันทางเดินหายใจ ยังทําใหเกดิลมค่ังคางอยูในปอดมากข้ึน (hyperinflation of the 

lung) ซ่ึงการหายใจในสภาวะท่ีมีลมคางในปอดมากน้ันจะตองใชพลังงานในการหายใจมากกวา
ปกติอีกดวยเชนกัน 

นอกจากนี้ การอุดกล้ันทางเดินหายใจ ท่ีเกดิข้ึนจะไมสมํ่าเสมอกันในทุกหลอดลมทําให

ระบายอากาศไมสมํ่าเสมอ ทําใหเกดิภาวะ ventilation perfusion mismatching ( / Q mismatching) 

สงผลใหมี dead space เพิ่มข้ึน และ มีออกซิเจนในเลือดแดงลดลง (hypoxemia) 

V
⋅ ⋅

เม่ือการหายใจตองใชพลังงานเพิ่มข้ึนก็ทําใหรางกายมีการเผาผลาญพลังงานเพ่ิมข้ึน มีการ

ใชออกซิเจนและการสรางคารบอนไดออกไซดเพิ่มข้ึนแตในขณะเดียวกันภาวะ V / Q mismatching  

ก็ทําใหเกิดภาวะ hypoxemia และภาวะท่ีมีการระบายอากาศท่ีเสียเปลา (wasted ventilation) คือมี 
dead space ventilation เพิ่มข้ึน ในชวงแรกท่ีการอุดกล้ันทางเดินหายยังไมมากผูปวยจะหายใจ
เพิ่มข้ึนคือเพ่ิมท้ัง minute ventilation และ alveolar ventilation ทําใหระดบัคารบอนไดออกไซดต่ํา แต
เม่ือการอุดกล้ันทางเดินหายใจมากข้ึน(โดยเฉพาะอยางยิง่เม่ือ FEV1 <25%predicted) อาจจะพบวา
กลามเนื้อหายใจออนลาทําให minute ventilation และ alveolar ventilation ลดลงทําใหมีการค่ังของ  
CO2  เกิดข้ึนเกดิภาวะ Respiratory acidosis ข้ึน  

⋅ ⋅

เม่ือความตองการออกซิเจนมากกวาจํานวนออกซิเจนท่ีมาเล้ียงกลามเนื้อหายใจ กจ็ะเกิด
การเผาผลาญพลังงานแบบไมใชออกซิเจน (anaerobic metabolism) ทําใหเกดิ lactic acidosis ใน
ท่ีสุดซ่ึงเปนสัญญาณอันตรายวาผูปวยอาจจะหยุดหายใจได 

 

: การดูแลรักษาผูปวยหอบรุนแรงท่ีหองฉุกเฉิน 

ผูปวยที่มาท่ีหองฉุกเฉินดวยภาวะหอบรุนแรงเฉียบพลันอาจจะมาได  2 รูปแบบดวยกัน4, 5

คือ 
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รูปแบบท่ี1 อาการหอบรุนแรงเกิดข้ึนอยางชาๆ (Type 1 slow onset-late arrival) โดยท่ีผูปวย
อาการคอยๆเลวลงหลายวันกวาผูปวยจะมาพบแพทย ผูปวยกลุมนี้มักจะเปนผูปวยท่ีไดรับการรักษา
ไมเพียงพอ หรือรักษาไมสมํ่าเสมอ หรือมีปญหาทางจิตเวช ทําใหมีสมรรถภาพปอดต่ํา ซ่ึงกลไกการ
อุดกล้ันทางเดนิหายใจนาจะเกิดกลามเนื้อหลอดลมหดตัว รวมกับผนังหลอดลมบวมจากการอักเสบ 
และมีเสมหะอุดตันในหลอดลม  

รูปแบบท่ี2 อาการหอบรุนแรงเกิดข้ึนรวดเร็วมากภายในเวลา 1ช่ัวโมง (Type 2 sudden 

onset) ซ่ึงจะพบในผูปวยท่ีมีอาการนอยหรือไมคอยมีอาการ สาเหตุอาจจะเกดิจากแพยากลุม NSAID 

แพอาหาร แพสารภูมิแพ ซ่ึงกลไกการอุดกล้ันทางเดินหายใจนาจะเกิดกลามเนื้อหลอดลมหดตัว 
(contraction of bronchial smooth muscle) เปนหลัก  

หลักการในการดูแลรักษาผูปวยท่ีมาหองฉุกเฉินดวยอาการหอบรุนแรงเฉียบพลัน 

1) วินิจฉัยวาเปนโรคหดืรุนแรงหรือไม  

เมื่อพบผูปวยมาทีห่องฉุกเฉินดวยอาการหอบตองวินจิฉัยใหไดวาผูปวยเปนโรคหืดที่

หอบรุนแรงหรือหอบจากสาเหตุอ่ืน  สวนมากผูปวยโรคหดืจะมีประวัติชัดเจนวาเปนโรคหืดมา

นาน มีอาการไอ หอบ หายใจมีวี้ดเปนๆ หายๆ  ไดยาขยายหลอดลมแลวดีข้ึน แตก็มไีมนอยที่

ผูปวยหอบมาที่หองฉุกเฉินทีไ่มไดเกิดจากโรคหืด โรคที่ตองวนิจิฉัยแยกโรคเสมอ คือ ภาวะ

หัวใจวาย, COPD with exacerbation, upper airway obstruction เปนตน 

2) ประเมินความรุนแรงของการหอบ 

 เม่ือวินิจฉัยไดแลววาผูปวยเปนหอบก็ตองประเมินความรุนแรงของการหอบเพื่อท่ีจะ
จัดการรักษาท่ีเหมาะสม ซ่ึงก็ตองอาศัย  ประวัติ  ตรวจรางกาย และการตรวจพิเศษรวมดวย 

ประวัติท่ีบงวาการหอบรุนแรง คือ 

- เคยมีประวัตหิอบรุนแรงมากอน  เชน  เคยใสเคร่ืองชวยหายใจ 

- ระยะเวลาท่ีหอบกอนมาพบแพทย ยิ่งหอบมานานยิ่งมี mucosal edema และ mucus plug 

มาก  ทําใหไมคอยตอบสนองตอการใหยาขยายหลอดลม 

- การรักษาท่ีไดรับ  ถาผูปวยไดรับการรักษาเต็มท่ีโดยเฉพาะอยางยิ่งถาได corticosteroids 

ในขนาดเต็มท่ีแลวยังหอบ  แสดงวาหอบครั้งนี้รุนแรง 

- ประวัติเคยมาหองฉุกเฉินในชวงระยะเวลาไมนานกอนหนานี ้

การตรวจรางกาย 

การตรวจรางกายท่ีบงบอกความรุนแรง ไดแก  

พูดไมเปนประโยค -
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- นอนราบไมได 
คร้ัง/นาที - RR > 35  

คร้ัง/นาที  - PR > 120  

 - มีการใช accessory   muscle  

 - pulsus paradoxus >25 mmHg  

 - มีเสียง wheeze 

 - ผูปวยที่รุนแรงมาก  อาจมี cyanosis 

Physical sign ท่ีตรวจพบอาจจะไมคอยสัมพันธกับความรุนแรงของ airway obstruction 

เทาท่ีควร ดังเชน การวดั pulsus paradoxus ซ่ึงอาจจะวัดยากและไมชวยมากนักในการประเมินความ
รุนแรงของการหอบ 6British Guidelines on Asthma Management เลยไมแนะนําใหวดัอีกตอไป7 

ดังนั้นการดูแลผูปวยจะอาศัยการตรวจรางกายอยางเดียวไมได จําเปนตองใชเคร่ืองมือวัด
ความรุนแรงของ  airway obstruction ประกอบดวย โดยใชเคร่ือง Peak flow meter  หรือ  Spirometer 

การตรวจพิเศษ 
Pulmonary  Function test  

การวัดวาหลอดลมตีบมากหรือนอยเพยีงใดจะบงบอกความรุนแรงไดดีท่ีสุด ซ่ึงอาจ
สามารถวัดไดโดยใช Peak flow meter หรือ Spirometer 

Peak flow meter  ใชวัดความเร็วสูงสุด ท่ีผูปวยเปาออกได (PEFR = Peak expiratory flow 

rate) วิธีการวดัคือใหผูปวยหายใจเขาเต็มท่ีแลวเปาออกแรงๆ ส้ันๆ 3 คร้ัง แลวเลือกคาท่ีไดมากท่ีสุด
ถา PEFR < 100 L/minถือวาหอบรุนแรง  

ถามี Spirometer ก็อาจจะวัดคา FEV1 (Force expiratory Volume in 1 second) ได คาFEV1  จะ
บอกถึงความรุนแรงของ  airway obstruction  ไดดีท่ีสุด  แตการวัดในขณะท่ีผูปวยหอบมากๆ อาจจะ
ไมงายนกั ถา  FEV1 < 700 cc  ถือวาหอบรุนแรง 

 2) Arterial blood gas (ABG) 

ปกติเราจะเจาะ  ABG  ในคนไขท่ีอาการรุนแรงมากเทานั้น  คือ  PEFR < 150 L/mm 

ผูปวยที่หอบรุนแรงจะมีคา  PaO2  ต่ํา  เกือบทุกราย ซ่ึงเกดิจากภาวะ 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) เม่ือ airway obstruction 

เพิ่มข้ึน  ระดับ  PaCO2  จะกลับมาเปนปกติ และ pH ปกติ  เม่ือ airway obstruction มากข้ึนอีก
โดยเฉพาะอยางยิ่งเม่ือ FEV1ลดลงต่ํากวา 25% ของคามาตรฐาน ระดับ  PaCO2  จะเร่ิมค่ัง และ pH จะ
ต่ํา(acute respiratory acidosis)  

⋅ ⋅
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 3) Chest X-ray 

ในรายท่ีหอบมากและไมตอบสนองตอการรักษาจะตองทํา CXR เพราะอาจจะพบสาเหตุ
ของการหอบรุนแรง เชน pneumonia หรืออาจจะพบภาวะแทรกซอน เชน atelectasis, pnemothorax, 

pneumomediastinum 

 

3) ใหการรักษา  

ควรจะรีบใหการรักษาไปพรอมๆ กับการประเมินความรุนแรงของโรค ไมควรใชเวลามาก
เกินไปในการซักประวัตแิละการตรวจรางกาย  

เปาหมายของการรักษาคือการแกไขภาวะhypoxemia และลดการอุดกล้ันทางเดินหายใจให
เร็วท่ีสุดเทาท่ีจะทําไดกอนท่ีจะเกดิภาวะกลามเนื้อหายใจเม่ือยลาและระบบหายใจลมเหลวจนตอง
ใชเคร่ืองชวยหายใจโดยท่ีมีอาการขางเคียงจากการรักษานอยท่ีสุด  

การรักษาประกอบดวย 

3.1 การให oxygen 

 Oxygen เปนส่ิงแรกท่ีตองใหแกผูปวยทุกรายท่ีหอบรุนแรงเฉียบพลัน เพราะผูปวยสวนมาก

จะมี mild hypoxemia  ซ่ึงเกิดจากภาวะ V / Q abnormal และในกรณีท่ีไดยาขยายหลอดลมเขาไป 

ผูปวยอาจจะมี hypoxemia เพิม่ข้ึน เนื่องจาก V / Q abnormal มากข้ึน ซ่ึงอาจจะทําใหเกดิ cardiac 

arrythmia และผูปวยเสียชีวิตได โดยเฉพาะอยางยิ่งในผูปวยสูงอาย ุ

⋅ ⋅

⋅ ⋅

3.2 Bronchodilators 
ยาขยายหลอดลมมีอยู  3  กลุมดวยกัน 

3.2.1 Rapid-acting B2-agonists  เปนยาที่มีฤทธ์ิขยายหลอดลมท่ีดีท่ีสุด  จึงเปนยาตัวแรกท่ี
เลือกใช วิธีท่ีนิยมใชมากท่ีสุดคือการใหทางละอองฝอย (Nebulizer) ขนาดท่ีใชคือ Salbutamol 2.5 - 5 

mg,  terbutaline  5 - 10 mg พนโดยใช  oxygen  5 - 6  L/min ในช่ัวโมงแรกใหซํ้าไดทุก 20 นาที  
หลังจากนัน้อาจจะใหไดทุก 1 - 4 ช่ัวโมง 

อาจจะใช  β2 - agonist โดยใช MDI (Metered dose inhaler)  ผานทาง spacer แทน การให β2 

- agonist ทางละอองฝอยได 8โดยพบวา salbutamol ใหคร้ังละ 4 Puff (400μg)ไดผลใกลเคียงกับ การ
ให Salbutamol  2.5 mg ทางละอองฝอย แตการใช MDI  ผานทาง spacer ตองการความรวมมือจาก
ผูปวย มากกวา   

Formoterol Turbuhaler ซ่ึงเปน Long acting beta agonist ท่ีออกฤทธ์ิเร็วสามารถใชไดผล
เทากับ salbutamol MDI  ผานทาง spacer9 

 5 



การให  β2 agonist   ทาง  subcutaneous  มีอาการขางเคียงมากกวาการใหทางละอองฝอย 
แตก็ยังมี การใชอยูบาง สวนการให  β2 agonist   ทางหลอดเลือดดําไมไดมีผลดีกวาการใหทาง
ละอองฝอย 10 แตอาจจะมีผลขางเคียงมากจงึไมควรใช  

3.2.2 Anticholinergic  ไดแก Ipratropium bromide  ไมนิยมใชเดี่ยวๆ ในการรักษาโรคหืด
เฉียบพลันเพราะออกฤทธ์ิชา ถึงแมวาจะมีความเหน็แตกตางกันบางเกีย่วกับการใช Ipratropium 

bromide ในการรักษาโรคหืดเฉียบพลัน แตขอมูลสวนมากพบวาการให Ipratropium bromide 

รวมกับ β2 agonist จะเพิ่ม FEV1ไดดีกวาการให β2 agonist เดี่ยวๆ11-16 และท่ีสําคัญก็คือสามารถลด
จํานวนผูปวยที่ตองรับใวรักษาในโรงพยาบาลได 13, 17-20เนื่องจากวาβ2 agonist มีฤทธ์ิขยายหลอดลม
ท่ีดีมากดังนัน้ในผูปวยท่ีมีการอุดกล้ันทางเดินหายใจไมมากการใหβ2 agonist  เดี่ยวๆหรือการให 
Ipratropium bromide  รวมกบั β2 agonist อาจจะไมพบความแตกตางกนั แต ประโยชนของการให  
Ipratropium bromide  รวมกบั β2 agonist จะเหน็ไดชัดเจนเม่ือมีการอุดกล้ันทางเดินหายใจมาก12 

 Ipratropium bromide ไมคอยมีอาการขางเคียงและมีสวนเสริมฤทธ์ิของβ2 agonist ดังนั้น
แนวทางรักษาโรคหืดใหมๆจึงแนะนําใหใช Ipratropium bromide รวมกบั  β2 agonist  เม่ือให  β2 

agonist  แลวอาการหอบยังไมดีข้ึน21, 22หรือในกรณท่ีีอาการหอบรุนแรงมาก (FEV1 หรือ PEFR ต่ํา
กวา 50 % ของคามาตรฐาน) 7, 23 

 ขนาดท่ีใชคือ Ipratropium bromide 0.5 mg  รวมกับ β2 agonist พนทางละอองฝอย โดยใช  
oxygen  5 - 6  L/min ในช่ัวโมงแรกใหซํ้าไดทุก 20 นาที  หลังจากนัน้อาจจะใหไดทุก 2 - 4 ช่ัวโมง 

 3.2.3 Xanthine derivative  ไดแก theophylline  Aminophylline  มีฤทธ์ิขยายหลอดลมนอย  
และมี  therapeutic-toxic ratio คอนขางแคบ คือ therapeutic level อยูระหวาง 8-15 μg/ml และ 
metabolism ของผูปวยกแ็ตกตางกัน  ทําใหตองเจาะเลือดดูระดับยา  จึงไมเปนท่ีนยิมใชในปจจุบัน 
มักจะใช theophylline เม่ือให β2 agonist และ Ipratropium bromide เต็มท่ีแลวผูปวยก็ยังหอบรุนแรง
อยู7 24 

 Aminophylline เปน form ท่ีใชฉีดทาง  IV ถาผูปวยไมเคยไดรับยามากอนตอง 
loading dose 6 mg/Kg  IV  ชาๆ  20-30 นาที  และ maintenance 0.5 mg/Kg/hr ในผูปวยท่ีสุงอายุ,       
ผูปวยหวัใจวาย, โรคตับ, ไตวาย  ตองลด maintenance เหลือ 0.1 mg/Kg/hr ในเด็ก, คนสูบบุหร่ี ตอง
เพิ่ม dose เปน 0.7-0.8 mg/Kg/hr 

3.3) Corticosteroids   
เนื่องจากผูปวยหอบรุนแรงจะมีอาการอักเสบในหลอดลม  จําเปนตองให  corticosteroids  

ทุกราย ในอดตีจะให corticosteroids คอนขางชาโดยจะใหcorticosteroids ก็ตอเม่ือผูปวยไม
ตอบสนองตอ β2 – agonist 3 คร้ัง (status asthmaticus) ปจจุบันควรจะให corticosteroids พรอมๆกับ
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3.4) การใชเคร่ืองชวยหายใจ (mechanical ventilation support) 

 เม่ือผูปวยหอบรุนแรงจนไมสามารถหายใจไดเพียงพอ หรือหมดแรงท่ีจะหายใจตอไป เรา
ก็ตองชวยผูปวยโดยการใชเคร่ืองชวยหายใจ ขอบงช้ีในการใชเคร่ืองชวยหายใจในผูปวยหอบ
รุนแรงนั้นยังมีความเหน็ท่ีแตกตางกันไป แตส่ิงท่ีจะตองพิจารณากอนการใชเคร่ืองชวยหายใจคือ
ขอดีและขอเสียของการใชเคร่ืองชวยหายใจ ในผูปวยหอบรุนแรงการใชเคร่ืองชวยหายใจจะลําบาก
มากเนื่องจากมี airway pressure สูง มักจะตองใช volume respirator นอกจากนีภ้าวะแทรกซอนจาก
การใชเคร่ืองชวยหายใจเชนปอดแตก ก็จะสูงกวาในผูปวยรายอ่ืนๆ แตถาเราตัดสินใจใชเคร่ืองชวย
หายใจชาเกนิไป ผูปวยก็อาจจะเกดิ cardiopulmonary arrest และเสียชีวติได ดังนัน้เม่ือพิจารณาดู
แลวจะเหน็วาขอบงช้ีในการใชเคร่ืองชวยหายใจก็คือ 

i  เม่ือผูปวยหยุดหายใจ (respiratory arrest) 
ii เม่ือระดับ PaCO2   สูงข้ึนเร่ือยๆ เราจะไมใชระดับ PaCO2   ระดับใดระดับหนึ่ง (เชน 

PaCO2   มากกวา 50 มม.ปรอท) เปนตัวบงช้ีวาควรใชเคร่ืองหายใจ เพราะวาบางคร้ังผูปวยจะ

ตอบสนองตอการใหยาขยายหลอดลมดีมาก ระดับ PaCO2   อาจจะลดลงอยางรวดเร็ว และไม

จําเปนตองใชเคร่ืองชวยหายใจ แตถาในระหวางการรักษาอยางเต็มท่ีแลว ระดับ PaCO2   ของผูปวย

สูงข้ึน ก็จะเปนขอบงช้ีวาจําเปนตองใชเคร่ืองชวยหายใจ 
iii เม่ือมีผูปวยภาวะสับสน ซึม ไมคอยรูสึกตัว 
ผูปวยที่ตองใชเคร่ืองชวยหายใจควรไดรับการดูแลตอท่ีหอง ICU 

การรักษาอ่ืนๆท่ียังไมใชการรักษามาตรฐาน 

1. การใช Heliox ซ่ึงเปนกาชผสมระหวางOxygen และ Helium อาจจะชวยใหผูปวยท่ีหอบ
รุนแรงมีอาการดีข้ึนไดเนื่องจากวา Heliox มีความหนาแนนนอยกวาอากาศทําใหการไหลของกาชใน
หลอดลมสม่ําเสมอข้ึน26-28 

2.มีบางรายงานพบวาการใช Magnesium sulphate ฉีดทางเสนเลือด ทําใหผูปวยท่ีหอบ
รุนแรงมีอาการดีข้ึน29, 30 แตบางรายงานพบกลับพบวาไมไดผล31, 32  

3. การดมยาสลบ (general anesthesia) มีรายงานการใช Halothane ไดผลในคนไข status 

asthmaticus ท่ีไมไดผลจากการรักษาเต็มท่ีแลว33 

4. การฉีด Montelukast รวมกับ การรักษามาตฐาน พบวาไดผลดีกวาการรักษามาตรฐาน 34 แต
เนื่องจากยังมีรายงานนอยคงตองรอใหมีขอมูลมากกวานีก้อนนํามาใช 
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4)  ติดตามผลการรักษา 

เม่ือใหการรักษาแลวตองมีการประเมินผลของการรักษา เพื่อท่ีจะไดวางแนวทางในการ
รักษาตอไปไดถูกตอง  ส่ิงสําคัญท่ีจะตองรีบตัดสินใจท่ีหองฉุกเฉินคือผูปวยคนไหนจะตอบสนอง
ตอการรักษาและสามารถท่ีจะสงกลับบานไดหรือคนไหนจะตองรับไวรักษาในโรงพยาบาล 

ส่ิงท่ีใชในการประเมินคือ อาการหอบเหนื่อยของผูปวย, การตรวจรางกาย  เชน การหายใจ, 

ชีพจร, การใช accessory muscle, เสียง wheeze แตอยางไรก็ตามอาการและการตรวจรางกายเหลานี้
ไมพอเพยีงในการประเมินความรุนแรงของโรคและอาจจะทําใหการประเมินความรุนแรงของ
หลอดลมอุดกล้ันตํ่ากวาท่ีเปนจริงได 

ดังนั้นการประเมินการตอบสนองตอการรักษาจําเปนตองวัด PEFR หรือ FEV1  รวมดวย การ
วัด PEFR 30 นาที หลังการรักษา ยังชวยทํานายวาผูปวยคนไหนควรจะรับไวรักษาในโรงพยาบาลอีก
ดวย ถา PEFR 30 นาที หลังการรักษา นอยกวา 40% predicted และเพิ่มข้ึนจากเดิมนอยกวา 60 L/min 

บงวาผูปวยไมนาจะตอบสนองตอการรักษาควรจะรับผูปวยใวรักษาในโรงพยาบาล35 

ในผูปวยหอบรุนแรงเฉียบพลัน สวนใหญ (90%) จะตอบสนองตอการรักษา  และกลับบาน
ได  กอนใหผูปวยกลับบาน  ผูปวยควรเปา PEFR > 300 L/min หรือมากกวา 60% ของคาปกติ 

5.)ปองกันการหอบรุนแรงคร้ังตอไป 
กอนใหผูปวยกลับบานควรจะปองกนัการหอบคร้ังตอไปของผูปวย  โดยใหความรูเกี่ยวกับ

โรคหืดแกผูปวย36 การแนะนําแนวทางการรักษาระยะยาวรวมท้ังการวางแผนสําหรับการรักษา
ตัวเองท่ีบานเมื่อเกิดอาการ หอบรุนแรงฉับพลัน และใหยารักษาโรคหดื  (Inhaled corticosteroids)  

พรอมท้ังให  prednisolone  กนิเปนเวลา 5-7 วัน  และนัดหมายผูปวยใหมารับการรักษาโรคหืดอยาง
ตอเนื่องท่ีคลีนิคเฉพาะโรค37 ดวยความรูของแพทย  ในปจจุบันผูปวยโรคหืดไมควรจะตองมาท่ีหอง
ฉุกเฉินอีกตอไป 

 

ปญหาของการรักษาผูปวยหอบรุนแรงเฉยีบพลันท่ีหองฉุกเฉิน 

จากการสํารวจพบวาปญหาหลักของการรักษาผูปวยหอบรุนแรงเฉียบพลันท่ีหองฉุกเฉิน 
คือการท่ีไมวัด PEFR 38 การท่ีผูปวยตองกลับมารักษาบอยๆที่หองฉุกเฉินเพราะผูปวยไมไดรับการ
รักษาท่ีถูกตอง 

การเสียชีวิตจากโรคหืด 

ผูปวยหอบรุนแรงเฉียบพลันมีโอกาสเสียชีวิตได สวนมากจะเสียชีวิตกอนมาถึง
โรงพยาบาลเช่ือวาเกิดจากขาดอากาศเน่ืองจากหลอดลมตีบมาก มากกวาท่ีจะเกิดจากอาการขางเคียง
ของยาขยายหลอดลม สาเหตุการเสียชีวิตในโรงพยาบาลจะมาจากโรคแทรกซอนท่ีพบไดจากการใช
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สรุป 

ภาวะหอบรุนแรงเฉียบพลันเปนภาวะฉุกเฉินทางอายุรศาสตรท่ีพบบอยและเปนสาเหตุของ
การเสียชีวิตของคนไขโรคหืด หลักการรักษาท่ีหองฉุกเฉินคือพยายามลดการอุดกล้ันทางเดินหายใจ
ใหเร็วท่ีสุดโดยการให ยา β2 - agonist , Anticholinergic  และ corticosteroids เปนหลัก ผูปวย
สวนมากจะตอบสนองตอการรักษาและสามารถกลับบานได ปญหาท่ีพบคือ ภาวะหอบรุนแรง
เฉียบพลันนี้สวนมากสามารถปองกันไดแตผูปวยและแพทยท่ีดแูลไมไดใชความพยายามเทาท่ีควร
ในการปองกนัภาวะน้ี 
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รูปท่ี 1 จํานวนผูปวยท่ีตองนอนรับการรักษาในโรงพยาบาลเน่ืองจากการหอบรุนแรงใน
ประเทศไทย(ยกเวนกรุงเทพมหานคร) 
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รูปท่ี 2 Pathophysiologic consequences of airways obstruction 

Airways Obstruction

Hyperinflation Uneven distribution
of ventilation

Increased work of breathing

Increased VO2 and VCO2 

Muscle Fatigue

Increased wasted 
ventilation V/Q mismatch

Hypoxia, Hypercapnia

Respiratory Acidosis
Metabolic Acidosis
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