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กล่องเสียงและหลอดลมอักเสบเฉียบพลัน
(Acute laryngotracheobronchitis, viral croup)
บทนำ�

Acute laryngotracheobronchitis หรือ viral croup เป็นโรคที่เกิดจาก
การติดเชื้อของทางเดินหายใจในเด็กที่มีการอักเสบและบวมของกล่องเสียง
หลอดคอ และหลอดลมโดยเฉพาะทีต่ ำ� แหน่งใต้ตอ่ กล่องเสียง (subglottic region)
ท�ำให้เกิดภาวะอุดกัน้ ของทางเดินหายใจส่วนบนแบบเฉียบพลันผูป้ ว่ ยจะไอเสียง
ก้อง (barking cough), มีเสียงแหบ (hoarseness), หายใจได้ยินเสียง stridor
ส่วนใหญ่อาการจะไม่รุนแรงและหายได้เอง

สาเหตุและระบาดวิทยาของโรค

พบบ่ อ ยในเด็ ก อายุ ร ะหว่ า ง 6 เดื อ น-3 ปี อาจพบได้ ใ นเด็ ก ที่ อ ายุ
น้อยกว่า 3 เดือนและเด็กโตที่อายุระหว่าง 12-15 ปี1-5 เด็กชายพบได้มากกว่า
เด็กหญิงในอัตราส่วน 1.4:11 ระยะฟักตัวของโรคประมาณ 2-6 วันผู้ป่วย
ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 85) มีอาการเล็กน้อย6 น้อยกว่าร้อยละ 5 ที่ต้องเข้ารับการ
รักษาในโรงพยาบาล3,7,8 ผู้ป่วยที่รับการรักษาในโรงพยาบาลเพียงร้อยละ 1-3
ที่ต้องใส่ท่อช่วยหายใจ9-11 โรคนี้มีอัตราเสียชีวิตต�่ำ มีผู้ป่วยที่เสียชีวิตประมาณ
ร้อยละ 0.5 ของผูป้ ว่ ยทีต่ อ้ งใส่ทอ่ ช่วยหายใจ10 และประมาณร้อยละ 5 ของผูป้ ว่ ย
ที่มีอาการกลับเป็นซ�้ำ3
เชื้อที่พบเป็นสาเหตุส่วนใหญ่คือไวรัสที่พบบ่อยที่สุด คือ parainfluenza
viruses (type 1-3) พบได้ร้อยละ 50-75 ของผู้ป่วยโรคนี้12 ไวรัสอื่นๆ ที่พบเป็น
สาเหตุ ได้แก่ influenza A และ B, respiratory syncytial virus (RSV), human
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metapneumovirus, human bocavirus, human coronavirus (HCoV-NL63),
rhinovirus, adenovirus, enterovirus, measles และ herpes simplex type
1 เชื้อแบคทีเรียอาจเป็นสาเหตุของ croup ได้แต่พบน้อย ได้แก่ Mycoplasma
pneumoniae ซึ่งมักพบในเด็กโตและอาการไม่รุนแรง5,12,13 หรือเกิดจากการ
ติดเชือ้ แบคทีเรียแทรกซ้อน (superimposed infection) เช่น Streptococcus pyogenes, Streptococcus pneumoniae, Staphylococcus aureus, Haemophilus
influenzae และ Moraxella catarrhalis13,14 เป็นต้น

ลักษณะทางคลินิก

ผู้ป่วยมีอาการของโรคหวัด เช่น น�้ำมูก ไอเล็กน้อย และไข้ต�่ำๆ (บางราย
อาจมีไข้สูงถึง 40 oซ) น�ำมาก่อนประมาณ 12-48 ชั่วโมง หลังจากนั้นจะมีอาการ
ไอเสียงก้อง เสียงแหบ และหายใจได้ยินเสียง stridor ซึ่งมักเกิดในช่วงหายใจ
เข้า อาการมักเป็นมากขึ้นในเวลากลางคืน ขณะกระสับกระส่ายหรือร้องไห้มาก
ร้อยละ 60 ของผู้ป่วยอาการไอเสียงก้องจะหายไปใน 48 ชั่วโมง หลังจากนั้น
อาการต่างๆ จะค่อยๆ ดีขึ้น ส่วนใหญ่หายภายใน 3-5 วัน มีเพียงส่วนน้อยที่หาย
ภายใน 1 สัปดาห์15 ในรายทีม่ อี าการรุนแรงมากจะมีอาการหายใจล�ำบากและตรวจ
พบอาการแสดงต่อไปนี้ ได้แก่ หายใจเร็ว, หัวใจเต้นเร็ว, จมูกบาน (nasal flaring),
อกบุม๋ (chest-wall retractions), ได้ยนิ เสียง stridor ทัง้ ในช่วงหายใจเข้าและออก
(continuous หรือ biphasic stridor), กระสับกระส่าย และมีอาการเขียวได้3,14,16

การวินิจฉัยโรค

ได้จากประวัติ อาการและอาการแสดงเป็นส�ำคัญ มักไม่ตอ้ งอาศัยการถ่าย
ภาพรังสีบริเวณคอ ยกเว้นในรายที่สงสัยภาวะสูดส�ำลักวัตถุแปลกปลอม หรือมี
ข้อสงสัยในการวินิจฉัยโรค หรือผู้ป่วยไม่ตอบสนองต่อการรักษาเบื้องต้น2,3,7,17-19
[D1+] ภาพถ่ายรังสีบริเวณคอในท่าตรง (AP view) จะพบลักษณะตีบแคบบริเวณ
subglottic (steeple sign หรือ pencil sign) ส่วนภาพถ่ายรังสีคอด้านข้าง (lateral
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view) จะพบลักษณะโป่งพองบริเวณ hypopharynx (ballooning hypopharynx)
และไม่เห็น air column ของหลอดลมคอส่วนต้นเนื่องจากมีการบวมของเนื้อเยื่อ
บริเวณกล่องเสียงและใต้กล่องเสียง

การวินิจฉัยแยกโรค

การวินจิ ฉัยแยกโรคต้องอาศัยประวัตแิ ละการตรวจร่างกายทีส่ ำ� คัญ ได้แก่
อายุลักษณะของเสียง stridor (ได้ยินช่วงหายใจเข้าอย่างเดียวหรือได้ยินช่วง
หายใจออกด้วย) อาการที่ดูป่วยมากและตอบสนองต่อสิ่งแวดล้อมลดลง (toxic
appearance) ต้องวินิจฉัยแยกโรคจากสาเหตุอื่นๆ ที่ท�ำให้เกิดภาวะอุดกั้นของ
ทางเดินหายใจส่วนบนแบบเฉียบพลันทีร่ นุ แรงซึง่ อาจท�ำให้ผปู้ ว่ ยเสียชีวติ ได้แก่
- Bacterial tracheitis มักเป็นในเด็กอายุ 3 เดือน-3 ปี มีอาการคล้าย
croup ที่รุนแรงไม่มากน�ำมาก่อน 2-7 วัน ต่อมาอาการเลวลง มีไข้สูงขึ้น ไอเสียง
ก้องดังๆ (brassy cough) เสมหะลักษณะเป็นหนองปริมาณมากไม่ตอบสนอง
ต่อการรักษาด้วย nebulized epinephrine
- Acute epiglottitis พบได้น้อย มักเป็นในเด็กอายุ 2-8 ปี ไม่มีไอเสียง
ก้อง มีไข้สงู น�ำ้ ลายไหลย้อย (drooling), กลืนล�ำบาก (dysphagia) ผูป้ ว่ ยมักอยูใ่ น
ท่านั่ง เหยียดแขนโน้มตัวมาด้านหน้า (tripod position) มักมี toxic appearance
- Foreign body aspiration มักเป็นในเด็กอายุมากกว่า 6 เดือน
พบบ่อยช่วงอายุ 1-3 ปี20 มีอาการแบบเฉียบพลัน ไม่มีไข้ ไม่มีเสียงแหบหรือ
ไอเสียงก้อง อาจมีกลืนล�ำบากร่วมด้วย
- Retropharyngeal abscess มักเป็นในเด็กอายุน้อยกว่า 4 ปี ส่วน
peritonsillar abscess มักเป็นในเด็กโต ส่วนใหญ่อายุมากกว่า 10 ปี มีอาการ
กลืนล�ำบาก น�้ำลายไหลย้อย หายใจมีเสียง stridor หายใจล�ำบาก คอแข็ง (neck
stiffness) คล�ำพบต่อมน�้ำเหลืองที่คอโต
- Severe allergic reaction มักมีอาการกลืนล�ำบาก หน้าบวม ริมฝีปาก
บวม มีผื่นแบบ urticaria หรือหายใจได้ยินเสียงหวีดร่วมด้วย
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- Subglottic stenosis มักได้ประวัติเคยใส่ท่อช่วยหายใจและหายใจ
มีเสียง stridor ทั้งช่วงหายใจเข้าและหายใจออก (biphasic stridor) และ
ไม่ตอบสนองต่อการรักษาด้วย nebulized epinephrine
- Laryngeal diphtheria พบได้ทุกช่วงอายุ ประวัติส�ำคัญ คือ ไม่ได้
รับวัคซีนป้องกันโรคคอตีบ มักเริ่มด้วยอาการเจ็บคอมา 2-3 วัน มีไข้ต�่ำๆ เสียง
แหบ ไอเสียงก้อง กลืนล�ำบาก หายใจมีเสียง stridor ตรวจพบ dirty white patch
(membrane) คลุมบริเวณคอหอยและต่อมทอนซิล3,5,7,14,19,21

การประเมินความรุนแรงของโรค

การประเมินความรุนแรงของภาวะอุดกัน้ ทางเดินหายใจส่วนบน สามารถ
ประเมินได้จากอาการและอาการแสดงของผู้ป่วยโดยใช้ scoring system ต่างๆ
เช่น Downes score22 (ตารางที่ 1) Taussig score23 และ Westley score24 ซึ่ง
ยังไม่มกี ารศึกษาทีย่ นื ยันว่าการใช้ scoring system เหล่านีม้ ปี ระโยชน์จริงในทาง
คลินกิ 25 ส�ำหรับประเทศไทยยังคงแนะน�ำให้ใช้ Downes score ในการประเมินและ
แบ่งระดับความรุนแรงของโรคตาม croup score ออกเป็น 3 ระดับ ดังนี้ [D1+]
croup score < 4 ระดับความรุนแรงน้อย (mild croup)
croup score 4-7 ระดับความรุนแรงปานกลาง (moderate croup)
croup score > 7 ระดับความรุนแรงมาก (severe croup)
ตารางที่ 1 Downes score (croup score)22
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การประเมิ น ความรุ น แรงของโรคอี ก วิ ธี ห นึ่ ง ใช้ เ กณฑ์ ที่ ก� ำ หนดโดย
Alberta Medical Association26 มีการน�ำมาใช้แพร่หลายมากขึ้นในปัจจุบัน
เกณฑ์ดงั กล่าวใช้ลกั ษณะทางคลินกิ ทีส่ ำ� คัญ คือ ไอเสียงก้อง หายใจมีเสียง stridor
ขณะพัก (stridor at rest) และอาการหายใจล�ำบาก แบ่งระดับความรุนแรงของ
โรคออกเป็น 4 ระดับ โดยไม่ตอ้ งค�ำนวณออกมาเป็น score ดังนี้5-7,13,21,26-28 [C1+]

1. ระดับความรุนแรงน้อย (mild croup)
ผู้ป่วยยังคงกินอาหารได้ตามปกติ เล่นได้ มีความสนใจต่อบุคคลและ
สิง่ แวดล้อม อาการแสดง มีเพียงไอเสียงก้องบางครัง้ ได้ยนิ เสียง stridor ขณะร้อง
หรือดูดนม ไม่ได้ยนิ เสียง stridor ขณะพัก ไม่มหี ายใจอกบุม๋ บริเวณ suprasternal
และ/หรือ intercostal space
2. ระดับความรุนแรงปานกลาง (moderate croup)
ผู้ป่วยมีไอเสียงก้องเกือบตลอดเวลา ขณะหายใจเข้ามีเสียง stridor
หายใจอกบุ๋ม ไม่มีอาการกระสับกระส่ายหรือมีเล็กน้อย
3. ระดับความความรุนแรงมาก (severe croup)
ผู้ป่วยไอเสียงก้องเกือบตลอดเวลา ขณะหายใจเข้ามีเสียง stridor
ชัดเจน บางครั้งได้ยินเสียงขณะหายใจออกร่วมด้วย หายใจอกบุ๋มมากมีอาการ
กระสับกระส่ายชัดเจนหรือซึมลง
4. ผูป้ ว่ ยกำ�ลังจะเกิดภาวะหายใจล้มเหลว (impending respiratory
failure)
ผู้ป่วยไอเสียงก้อง หายใจมีเสียง stridor ขณะพัก บางครั้งก็ไม่ได้ยิน
หายใจ อกบุม๋ มาก การเคลือ่ นไหวของทรวงอกไม่สมั พันธ์กบั ท้อง (asynchronous
chest wall and abdominal movement) อ่อนเพลีย มีอาการของภาวะพร่อง
ออกซิเจน (สีผิวดูซีด หรือเขียว) ระดับความรู้สึกตัวลดลง พักหลับได้ช่วงสั้นๆ
ไม่สนใจต่อบุคคลและสิ่งแวดล้อม
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นอกจากการประเมินความรุนแรงของโรคโดยอาศัยลักษณะทางคลินกิ แล้ว
การใช้ pulse oximeter สามารถช่วยบอกความรุนแรงของภาวะพร่องออกซิเจน
และการตอบสนองของผู้ป่วยต่อการรักษาด้วยออกซิเจน อย่างไรก็ตาม การใช้
เครื่องมือดังกล่าวไม่สามารถทดแทนการประเมินความรุนแรงของโรคโดยใช้
ลักษณะทางคลินิกได้ เนื่องจากค่าความอิ่มตัวของออกซิเจน (oxygen saturation, SpO2) ที่อ่านได้จาก pulse oximeter อาจไม่สัมพันธ์กับความรุนแรงของ
โรค6,7,18,19,26,29

การรักษา

การรักษาผูป้ ว่ ย croup เริม่ จากการประเมินความรุนแรงของโรคว่ารุนแรง
ระดับไหน หาปัจจัยเสี่ยงที่อาจท�ำให้ผู้ป่วยมีอาการเลวลงอย่างรวดเร็ว ได้แก่ มี
ความผิดปกติของทางเดินหายใจมาก่อน เคยถูกใส่ทอ่ ช่วยหายใจ มีโรคพืน้ ฐานที่
ท�ำให้ผปู้ ว่ ยเสีย่ งต่อการเกิดภาวะหายใจล้มเหลว เช่น neuromuscular diseases
เป็นต้น ทัง้ นีเ้ พือ่ พิจารณาแนวทางในการให้การรักษา การติดตาม การพิจารณา
รับไว้ในโรงพยาบาล และการเฝ้าระวัง ในส่วนของการรักษาประกอบด้วยการ
รักษาทั่วไปและการใช้ยาเพื่อลดการบวมของทางเดินหายใจ ได้แก่ corticosteroids และ nebulized epinephrine

การรักษาทั่วไป
- ดูแลให้ผู้ป่วยรู้สึกสบายที่สุดเท่าที่จะท�ำได้ ก่อนการตรวจร่างกายต้อง
ไม่ท�ำให้ผู้ป่วยหวาดกลัวหรือกระสับกระส่าย วิธีที่แนะน�ำ คือ ให้ผู้ป่วยนั่งบนตัก
ผู้ปกครองหรือให้อุ้ม [D1+] เพื่อป้องกันอาการของ croup ที่อาจเป็นรุนแรงขึ้น
ในขณะที่ผู้ป่วยร้องไห้
- พิจารณาให้ออกซิเจนในผูป้ ว่ ยทีม่ ภี าวะพร่องออกซิเจนในเลือด (SpO2
< 92%) และผู้ป่วย ทุกรายที่มีภาวะทางเดินหายใจอุดกั้นรุนแรง [D1++] วิธีการ
ที่แนะน�ำ คือ การให้ออกซิเจนแบบพ่นใกล้จมูก (blow-by oxygen) เนื่องจาก
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ไม่ต้องมีอุปกรณ์ติดตัวผู้ปกครองสามารถดูแลใกล้ชิดได้ ท�ำให้ผู้ป่วยลดการ
ต่อต้านขัดขืนระหว่างการรักษา [D1+]2,5-7,13,18,19,26-29 หรือให้ออกซิเจนด้วย
วิธีอื่นๆ ที่ผู้ป่วยยอมรับได้ดี
- ในระหว่างให้ออกซิเจนแม้จะแก้ไขภาวะ hypoxemia แล้ว ควรเฝ้าระวัง
ว่าผู้ป่วยอาจมีภาวะ หายใจล้มเหลวจากการอุดกั้นทางเดินหายใจที่เป็นมากขึ้น
ได้ [D1+]30
- ปัจจุบันยังไม่มีหลักฐานที่สนับสนุนว่าการให้ humidified air, warm
mist, mist tent และ helium/oxygen mixture ช่วยลดอาการของ croup ได้ จึง
ไม่แนะน�ำให้ใช้ [D1-] อาจเกิดผลเสีย เช่น การติดเชื้อรา, hypothermia หรือ
ไอน�ำ้ ลวกผิวหนัง รวมทัง้ อาการอาจเลวลงเนือ่ งจากผูป้ ว่ ยร้องไห้กระสับกระส่าย
ต้องถูกแยกออกจากผู้ปกครองระหว่างรับการรักษาดังกล่าว31-34
- ยาลดไข้อาจช่วยให้ผู้ป่วยไข้ลดลงและรู้สึกสบายขึ้น
- ยาต้านจุลชีพ, antitussive, decongestant และ beta 2 agonist
ไม่แนะน�ำให้ใช้ เนื่องจากไม่มีผลต่ออาการของผู้ป่วย croup [D1-]

การใช้ยาเพื่อลดการบวมของทางเดินหายใจ
1. Corticosteroids
เป็นยาหลักในการรักษา croup ทุกระดับความรุนแรง ออกฤทธิ์ลด
การสร้าง inflammatory mediators ท�ำให้การรัว่ ของสารน�ำ้ และการขยายตัวของ
หลอดเลือดลดลง จึงมีผลลด subglottic edema35 การศึกษาแบบ meta-analysis
พบว่าการให้ corticosteroids ช่วยทุเลาอาการของ croup ภายใน 6 ชัว่ โมงหลังได้
รับการรักษา ลดจ�ำนวนผูป้ ว่ ยทีต่ อ้ งกลับมารับการรักษาซ�ำ้ ภายหลังการจ�ำหน่าย
ลดจ�ำนวนผูป้ ว่ ยทีจ่ ะต้องรับไว้ในโรงพยาบาล ลดจ�ำนวนวันนอนโรงพยาบาล และ
ลดการใช้ nebulized epinephrine36-39 รวมทั้งลดการรับผู้ป่วยในหอผู้ป่วยเด็ก
วิกฤตและลดอัตราการใส่ทอ่ ช่วยหายใจอีกด้วย สามารถเลือกบริหารยาได้หลาก
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หลาย ทัง้ ชนิดกิน (dexamethasone และ prednisolone), ฉีด (dexamethasone)
และชนิดพ่นฝอยละออง (budesonide) โดยให้ผลการรักษาไม่ต่างกัน ดังนี้
Dexamethasone ขนาดที่ใช้ คือ 0.6 มก./กก. (ขนาดสูงสุดไม่เกิน
10 มก.) ให้ครั้งเดียว สามารถให้ได้ทั้งชนิดกินและฉีดเข้ากล้ามเนื้อ (IM) หรือ
เข้าหลอดเลือดด�ำ (IV) [A1+] มีการศึกษาการให้ยาขนาดที่น้อยกว่า (0.15 มก./
กก.หรือ 0.3 มก./กก.) พบว่าให้ผลการรักษาไม่แตกต่างกันในผู้ป่วยที่มีความ
รุนแรงน้อยถึงปานกลาง40-44 อย่างไรก็ตามส�ำหรับผูป้ ว่ ยทีม่ อี าการรุนแรง ควรให้
ยาในขนาด 0.6 มก./กก.5-7,13,26-28 [A1+] และควรเป็นชนิดฉีด [D1+]
ยังไม่มีการศึกษาเปรียบเทียบระหว่างการให้ dexamethasone ครั้งเดียว
กับการให้หลายครั้ง หากพิจารณาจากระยะเวลาอาการของผู้ป่วย croup จะ
ดีขนึ้ ภายใน 72 ชัว่ โมงและ dexamethasone ออกฤทธิไ์ ด้นานประมาณ 2-4 วัน45
การให้ dexamethasone ครั้งเดียวน่าจะเพียงพอ โดยทั่วไปไม่พบผลข้างเคียง
จากยา แต่ผู้ป่วยที่มีความจ�ำเป็นต้องให้ dexamethasone มากกว่าหนึ่งครั้งหรือ
ให้นานกว่าหนึ่งวันต้องเฝ้าระวังผลข้างเคียงจากยา โดยเฉพาะผู้ป่วยที่มีภาวะ
neutropenia ซึ่งเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัส เช่น herpes simplex virus อาจท�ำให้
มีอาการรุนแรงหรือมีการติดเชื้อแบคทีเรียแทรกซ้อน46,47
Prednisolone ขนาดที่ใช้คือ 1 มก./กก. กินครั้งเดียว อาจใช้รักษาผู้ป่วย
croup ที่มีความรุนแรงน้อยหรือปานกลาง28,48,49 [A1+]
Nebulized budesonide ขนาดที่ใช้คือ 2 มก./ครั้ง ให้ครั้งเดียว [A2+]
ผลการรักษาไม่แตกต่างจากการใช้ dexamethasone40,50-52 การรักษาด้วย nebulized budesonide อาจใช้รักษาผู้ป่วย croup ที่มีความรุนแรงน้อยหรือปานกลาง
ที่ไม่ยอมรับสเตียรอยด์ด้วยวิธีกินหรือฉีด [A2+] ในการรักษาสามารถน�ำยามา
ผสมกับ epinephrine พ่นพร้อมกันได้เลย [D1+] ข้อจ�ำกัดคือ ใช้เวลานานในการ
พ่นยาแบบฝอยละอองและราคาแพงกว่าเมื่อเทียบกับการใช้ dexamethasone
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2. Nebulized epinephrine
เป็นยาที่ออกฤทธิ์เร็ว ช่วยลดการอุดกั้นทางเดินหายใจส่วนบนโดยท�ำให้
หลอดเลือดหดตัว ลด hydrostatic pressure เพิ่มการดูดกลับของสารน�้ำ จึงมี
ผลลดการบวมของทางเดินหายใจ จากการศึกษาแบบ meta-analysis พบว่า
ทั้ง racemic epinephrine (1:1 mixture ของ D- และ L-epinephrine) และ
L-epinephrine (adrenaline) ให้ผลการรักษาและผลข้างเคียงไม่แตกต่างกัน โดย
พบว่าผูป้ ว่ ยอาการดีขนึ้ ภายใน 30 นาที ออกฤทธิไ์ ด้นานไม่เกิน 2 ชัว่ โมง ลดการ
เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล รวมทั้งลดจ�ำนวนผู้ป่วยที่ต้องใส่ท่อช่วยหายใจ
หรือเจาะคอ24,52 จากการศึกษาในประเทศไทยพบว่าการให้ยา L-epinephrine ใน
ขนาด 0.05 มล./กก. ให้ผลการรักษาไม่ต่างจากการให้ L-epinephrine ในขนาด
0.5 มล./กก.53 [A2+] ดังนั้นจึงแนะน�ำให้เริ่มการรักษาด้วยยา L-epinephrine
(1:1,000) ในขนาด 0.05-0.5 มล./กก. และเฝ้าระวังผลข้างเคียงหากจ�ำเป็นต้องให้
ยาในขนาดสูง ได้แก่ ใจสัน่ หัวใจเต้นผิดปกติ โดยขนาดสูงสุดของ L-epinephrine
(1:1,000) ที่แนะน�ำในเด็กอายุน้อยกว่า 4 ปี คือ 2.5 มล.ต่อครั้ง, อายุตั้งแต่ 4 ปี
ขึ้นไป คือ 5 มล.ต่อครั้ง54 [D1+]
ข้อควรระวังอีกข้อหนึง่ ของการใช้ nebulized epinephrine คือ หลังจากยา
หมดฤทธิผ์ ปู้ ว่ ยอาจ มีความรุนแรงของอาการมากขึน้ (rebound phenomenon)
ดังนั้นควรให้ผู้ป่วยอยู่ที่ห้องตรวจเพื่อเฝ้าดูอาการนานประมาณ 2-4 ชั่วโมงเพื่อ
ให้แน่ใจว่าผู้ป่วยไม่มีอาการกลับมารุนแรงซ�้ำอีกก่อนจะให้ผู้ป่วยกลับบ้าน55-65
[D1+]

การเฝ้าสังเกตอาการที่ห้องตรวจ
ในผู้ป่วยที่อาการรุนแรงน้อยเมื่อให้การรักษาเบื้องต้นแล้ว สามารถ
จ�ำหน่ายกลับบ้านพร้อมให้คำ� แนะน�ำและนัดติดตามอาการทุกราย ผูป้ ว่ ยทีอ่ าการ
รุนแรงปานกลางควรสังเกตอาการในแผนกผู้ป่วยนอกหรือห้องฉุกเฉินต่อไป
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อีก 2-4 ชั่วโมงเพื่อประเมินการตอบสนองต่อการรักษา5-7,13,26,27 [D1+] ขณะที่
เฝ้าสังเกตอาการ แนะน�ำให้ผู้ป่วยดื่มน�้ำเพื่อเพิ่มความชื้นให้กับทางเดินหายใจ
[D1+] และประเมินอาการเป็นระยะ ได้แก่ ค่า SpO2 อัตราการหายใจ อัตราการ
เต้นหัวใจ ระดับความรู้สึกตัว ความดังของเสียง stridor ขณะพัก การทุเลาลง
ของภาวะหายใจล�ำบาก [D1+]66 หากให้การรักษาดังข้างต้นแล้วไม่ดีขึ้น ควรหา
สาเหตุของภาวะทางเดินหายใจส่วนบนอุดกั้นอื่นๆ ด้วย

แนวทางการให้การดูแลรักษา viral croup (แผนภูมิที่ 1)
1. ผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงน้อย (mild croup หรือ Downes score < 4)
รักษาโดยการให้ dexamethasone หรือ prednisolone ขนาดตามที่กล่าว
ไว้ข้างต้น [A1+] สามารถให้ผู้ป่วยกลับบ้านได้ การให้ค�ำแนะน�ำแก่ผู้ปกครอง
มีความส�ำคัญมาก ควรแจ้งให้ทราบทุกครั้งว่าหากผู้ป่วยมีอาการรุนแรงมาก
ขึ้น เช่น หายใจได้ยินเสียง stridor ขณะหลับหรือนั่งนิ่ง ดูซีดลง กระสับกระส่าย
ไข้สูง น�้ำลายไหลย้อย กินได้น้อยลง ให้รีบพากลับมาโรงพยาบาลทันที [D1+]
ควรนัดผู้ป่วยติดตามอาการภายใน 24-48 ชั่วโมงทุกราย [D1+]
2. ผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงปานกลาง (moderate croup หรือ Downes
score 4-7)
ควรรบกวนผู้ป่วยให้น้อยที่สุด รักษาโดยการให้ออกซิเจน [D1++] และให้
dexamethasone กินหรือฉีดหรือให้ nebulized budesonide ร่วมกับ nebulized
epinephrine ขนาดตามที่กล่าวไว้ข้างต้น ภายหลังให้การรักษาควรเฝ้าติดตาม
อาการของผู้ป่วยเป็นระยะๆ เพื่อประเมินผลการรักษาเป็นเวลานานอย่างน้อย
4 ชั่วโมง [D1+] การเฝ้าติดตามอาการของผู้ป่วยสามารถท�ำได้ที่แผนกผู้ป่วย
นอกหรือที่ห้องฉุกเฉิน ในกรณีที่ไม่สามารถท�ำได้ควรพิจารณารับผู้ป่วยไว้ใน
โรงพยาบาลเพื่อดูแลรักษาและติดตามอาการ [D1+]
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การประเมินผู้ป่วยภายหลังให้การรักษาท�ำได้โดยใช้ Downes score
หรืออาศัยลักษณะทางคลินกิ ได้แก่ หายใจมีเสียง stridor ขณะพักหรือไม่ มีหายใจ
อกบุ๋มหรือไม่ แล้วให้การรักษาต่อตามผลการประเมินดังนี้
- ผู้ป่วยอาการดีขึ้นชัดเจน ตรวจไม่พบเสียง stridor ขณะพัก ไม่มี
หายใจอกบุ๋ม หรือ Downes score น้อยกว่า 4 สามารถให้กลับบ้านได้ โดยให้ค�ำ
แนะน�ำแก่ผู้ปกครองและนัดผู้ป่วยติดตามอาการภายใน 24-48 ชั่วโมงเช่นเดียว
กับในผู้ป่วยที่มีอาการไม่รุนแรง [D1+]
- ผูป้ ว่ ยอาการไม่ดขี นึ้ หรือดีขนึ้ บ้าง ควรรับตัวไว้รกั ษาในโรงพยาบาล
และทบทวนการวินิจฉัย โรค ให้ nebulized epinephrine (1:1,000) ซ�้ำได้อีก
1 ครั้งภายใน 1-2 ชั่วโมง และเฝ้าสังเกตอาการอย่างใกล้ชิด ถ้าอาการเลวลงให้
พิจารณาใส่ท่อช่วยหายใจ [D1+]

3. ผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงมาก (severe croup หรือ Downes score >7)
รีบให้การรักษาโดยการให้ออกซิเจน ไม่รบกวนผู้ป่วยโดยไม่จ�ำเป็น ให้
nebulized epinephrine และ dexamethasone แบบฉีดขนาดตามที่กล่าวไว้
ข้างต้น5-7,13,26,28 [A1+] หากอาการเลวลงให้พิจารณาใส่ท่อช่วยหายใจ [D1+] ถ้า
ผู้ป่วยที่มีอาการเขียวหรือมีอาการแสดงของภาวะการหายใจล้มเหลวตั้งแต่แรก
รับ ควรพิจารณาใส่ท่อช่วยหายใจ และให้ dexamethasone แบบฉีดขนาดตาม
ที่กล่าวไว้ข้างต้น [D1+]

การใส่ท่อช่วยหายใจ

ผู้ป่วย croup ที่ต้องใส่ท่อช่วยหายใจมีประมาณร้อยละ 1-3 ของจ�ำนวน
ผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล9-12 แพทย์ควรพิจารณาใส่ท่อช่วยหายใจ
ในผู้ป่วยที่มีอาการเขียวหรือมีอาการที่บ่งชี้ว่าเกิดภาวะหายใจล้มเหลว [D1+]
การใส่ท่อช่วยหายใจควรเลือกขนาดของท่อที่ใช้ให้เล็กกว่าขนาดที่ต้องใช้ตาม
ปกติ 0.5-1 มม. และควรเตรียมไว้หลายขนาดให้พร้อมใช้ [D1+]
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ข้อพิจารณาสำ�หรับการรับผู้ป่วยไว้รักษาในโรงพยาบาล19,30,67 [D1+]
1. มีภาวะหายใจล�ำบากชัดเจน หรือต้องได้รับออกซิเจนต่อเนื่อง
2. มีประวัติเคยเกิดภาวะอุดกั้นของทางเดินหายใจส่วนบนอย่างรุนแรง
3. มีประวัติเคยเป็น croup ชนิดรุนแรง หรือมีทางเดินหายใจผิดปกติ
แต่ก�ำเนิด
4. มีภาวะขาดน�้ำชัดเจน
5. อายุน้อยกว่า 6 เดือน
6. กลับมารับการรักษาซ�้ำใน 24 ชั่วโมง
7. มีโรคประจ�ำตัว เช่น chronic lung disease, neuromuscular disorder,
trisomy 21 with significant hypotonia เป็นต้น
8. ผู้ปกครองกังวลใจ ไม่เข้าใจค�ำแนะน�ำ หรือไม่สามารถมาติดตามการ
รักษาได้
9. การวินิจฉัยโรคยังไม่มีข้อสรุปที่ชัดเจน
ข้อพิจารณาสำ�หรับการจำ�หน่ายผู้ป่วยจากโรงพยาบาล62-65 [D1+]
โดยปกติผู้ป่วย croup เมื่อเริ่มมีภาวะอุดกั้นของทางเดินหายใจส่วนบน
อาการต่างๆ จะเป็นมากที่สุดภายใน 24 ชั่วโมงและจะดีขึ้นใน 36-48 ชั่วโมง
ส่วนใหญ่หายภายใน 3-5 วัน สามารถพิจารณาจ�ำหน่ายจากโรงพยาบาลได้เมื่อ
ผู้ป่วยมีอาการและอาการแสดง ดังนี้
1. ไม่ได้ยินเสียง stridor ในขณะหายใจปกติ
2. ความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดเป็นปกติ เมื่อหายใจใน room air
3. เสียงลมเข้าปอดทั้งสองข้างได้ดีเท่ากัน
4. ความรู้สึกตัวเป็นปกติ
5. สามารถกินได้ดี ไม่ต้องให้สารน�้ำทางหลอดเลือดด�ำ
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ผู้ป่วย croup ที่ควรพิจารณาส่งไปหาผู้เชี่ยวชาญเพื่อตรวจเพิ่มเติมต่อไป
ได้แก่ ผู้ป่วยที่อายุน้อยกว่า 6 เดือน, มีประวัติ recurrent croup หรือ croup ที่
อาการดีขึ้นช้ากว่าที่กล่าวข้างต้น [D1+]

ภาวะแทรกซ้อน

ภาวะแทรกซ้อนที่อาจพบ ได้แก่ ภาวะพร่องออกซิเจน, ภาวะหายใจล้ม
เหลว, ภาวะขาดน�้ำ, bacterial tracheitis, ปอดบวมน�้ำ (pulmonary edema),
มีลมในช่องเยื่อหุ้มปอด, หัวใจหยุดเต้นและเสียชีวิต68 โดยทั่วไปโรคนี้มีอัตรา
เสียชีวิตต�่ำหากได้รับการรักษาที่ถูกต้อง

การป้องกัน

เช่นเดียวกับการป้องกันโรคติดเชื้อในระบบหายใจโดยทั่วไป ได้แก่ หลีก
เลี่ยงไม่ให้เด็กเล็กอยู่ในที่แออัด หลีกเลี่ยงการสัมผัสหรือใกล้ชิดกับผู้ป่วยที่มี
อาการหวัดหรือติดเชื้อในระบบหายใจ ถ้ามีสมาชิกในครอบครัวมีอาการหวัด
หรือติดเชื้อในระบบหายใจควรให้ใช้ผ้าปิดปากปิดจมูกและล้างมือทุกครั้งก่อน
สัมผัสเด็ก69 ผู้ป่วย croup ทุกรายที่รับไว้ในโรงพยาบาล นอกจาก standard
precaution แล้วต้องใช้ contact precaution ร่วมด้วย โดยเฝ้าระวังการปนเปื้อน
สารคัดหลัง่ จากระบบหายใจ รวมทัง้ ให้ความส�ำคัญกับการล้างมือทุกครัง้ ทีส่ มั ผัส
ผู้ป่วย เพื่อลดการระบาดในโรงพยาบาลผ่านบุคลากรทางการแพทย์70 [D1+]
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