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โรคติดเชือ้ เฉียบพลันของระบบหายใจในเด็ก
คํานํา

โรคติดเชื ้อเฉียบพลันระบบหายใจในเด็ก (acute respiratory infection in children, ARIC)
เป็ นโรคที่พบบ่อยทังในประเทศที
้
่กําลังพัฒนาและพัฒนาแล้ ว และเป็ นสาเหตุที่ทําให้ เด็กที่มีอายุตํ่ากว่า
5 ปี มีอตั ราป่ วยและอัตราตายสูงสุด ในผู้ป่วยบางคนที่รอดชีวิตอาจจะมีความผิดปกติของระบบหายใจ
และระบบอื่นตามมา เช่น โรคไซนัสอักเสบเรื อ้ รัง หลอดลมอักเสบเรื อ้ รัง โรคหลอดลมโป่ งพอง โรคสมอง
พิการ เป็ นต้ น
Acute respiratory infection (ARI) หมายถึง โรคติดเชื ้อเฉียบพลันของระบบหายใจ ตังแต่
้ ช่อง
จมูกจนถึงถุงลมในปอด มีอาการไม่เกิน 4 สัปดาห์
Upper respiratory infection (URI) หมายถึง โรคติดเชื ้อเฉียบพลันของระบบหายใจส่วนต้ น
เริ่มตังแต่
้ ช่องจมูกจนถึงเหนือกล่องเสียง
โรคที่จดั อยูใ่ นกลุม่ ของ acute URI ที่พบบ่อยได้ แก่ โรคหวัด (common cold หรื อ acute
nasopharyngitis) ช่องหูสว่ นกลางอักเสบเฉียบพลัน (acute otitis media) และโพรงจมูกอักเสบ
เฉียบพลัน (acute sinusitis) คออักเสบเฉียบพลัน (acute pharyngitis) ต่อมทอนซิลอักเสบเฉียบพลัน
(acute tonsillitis)
Lower respiratory infection (LRI) หมายถึง โรคติดเชื ้อเฉียบพลันระบบหายใจส่วนล่างเริ่ม
ตังแต่
้ สว่ นบนของหลอดลมไปจนถึงถุงลมในปอด
โรคที่จดั อยูใ่ นกลุม่ ของ LRI ที่พบบ่อย ได้ แก่ หลอดลมอักเสบเฉียบพลัน (acute bronchitis)
หลอดลมฝอยอักเสบเฉียบพลัน (acute bronchiolitis) และโรคปอดบวมเฉียบพลัน (acute
pneumonia)
กลุ่มอาการครูพ (croup syndrome) เป็ นกลุม่ โรคที่มีทางเดินหายใจส่วนต้ นอุดกันเฉี
้ ยบพลัน
จากการติดเชื ้อ จัดอยูใ่ นกลุม่ ของ LRI ได้ แก่ acute laryngotracheobronchitis (viral croup), acute
epiglottits, bacterial tracheitis, retropharyngeal abscess
จากข้ อมูลขององค์การอนามัยโลกเกี่ยวกับสถานการณ์ทวั่ โลกในปี พ .ศ. 2530 พบว่าเด็กอายุ
ตํ่ากว่า 5 ปี ในประเทศที่กําลังพัฒนา เสียชีวิตด้ วยโรคติดเชื ้อเฉียบพลันระบบหายใจถึง 2.9 ล้ านคน
โรคปอดบวมจัดอยูใ่ นกลุม่ ของ LRI ที่มีความสําคัญมาก เพราะมีอตั ราการตายสูง โรคกล่อง
เสียงอักเสบและหลอดลมฝอยอักเสบ มีอนั ตรายรองลงมา ส่วนโรคอื่น ๆ เช่น หลอดลมอักเสบ
มี
อันตรายน้ อย แต่ถ้าให้ การรักษาไม่ถกู ต้ องอาจทําให้ เกิดอาการเรื อ้ รังได้ มาก
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ในประเทศไทย โรคปอดบวมเป็ นโรคที่มีอตั ราการตายเป็ นอันดับหนึง่ ของโรคติดเชื ้อในเด็กอายุ
ตํ่ากว่า 5 ปี ในปี พ.ศ. 2536 โรคปอดบวมเป็ นสาเหตุตายร้ อยละ 52 ของโรคติดเชื ้อในเด็กอายุตํ่ากว่า 5
ปี และในเด็กอายุตํ่ากว่า 1 ปี ที่เสียชีวิตพบว่าร้ อยละ 25 เกิดจากโรคติดเชื ้อของระบบหายใจส่วนล่าง
โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคปอดบวม
ในปั จจุบนั อัตราตายจากโรคปอดบวมได้ ลดลงอย่างรวดเร็วในประเทศที่พฒ
ั นาแล้ ว แต่ใน
ประเทศที่กําลังพัฒนา อัตราการตายยังลดลงยังช้ ามาก ในประเทศไทยอัตราตายจากโรคปอดบวมใน
เด็กที่มีอายุตํ่ากว่า 5 ปี แม้ จะลดลงมาบ้ างจาก 15/100,000 ในปี พ.ศ. 2533 เป็ น 9.6/100,000 ในปี
พ.ศ. 2537 แต่เนื่องจากมีการระบาดของโรคเอดส์จงึ ทําให้ อตั ราตายจากโรคปอดบวมมีแนวโน้ มเพิ่มขึ ้น
การดูแลรักษาผู้ป่วยเด็กที่มีปัญหาทางระบบหายใจนัน้ ต้ องอาศัยปั จจัยสําคัญหลายประการที่
จะต้ องนํามาพิจารณาร่วมกัน เพื่อที่จะให้ ได้ ผลการรักษาที่ดีที่สดุ โดยมีวตั ถุประสงค์หลัก นอกจากจะ
ช่วยให้ ผ้ ปู ่ วยรอดชีวิตแล้ ว ยังจะต้ องป้องกันไม่ให้ เกิดความพิการตามมาด้ วย
ปั จจัยที่จะต้ องนํามาพิจารณา ได้ แก่
- พยาธิสรี รวิทยาที่เกิดขึ ้นในโรค หรื อกลุม่ อาการต่าง ๆ ของระบบหายใจในเด็ก
- ความร่วมมือจากเด็ก และครอบครัว
- การซักประวัตแิ ละการตรวจร่างกายอย่างละเอียด โดยเฉพาะประวัตเิ กี่ยวกับการใช้ ยา การ
สําลักสิง่ แปลกปลอม หรื อสิง่ ต่าง ๆ ที่อาจมีผลต่อการทํางานของระบบหายใจ
- สิง่ สําคัญในการบําบัดรักษาผู้ป่วยที่มีปัญหาทางระบบหายใจนัน้ ผู้ดแู ลจะต้ องสามารถ
แยกแยะให้ ได้ วา่ ผู้ป่วยมีปัญหาเร่งด่วนและต้ องการการบําบัดรักษาอย่างเร่งด่วนหรื อไม่ ใน
กรณีเร่งด่วนการตรวจสอบรายละเอียดเพื่อหาสาเหตุเบื ้องต้ นควรกระทําไปพร้ อม ๆ กับการ
รักษา ส่วนการตรวจสอบบางอย่างที่รอได้ ควรพิจารณาทําอย่างละเอียดต่อไปเมื่อผู้ป่วยมี
อาการคงที่
ผู้ป่วยควรที่จะได้ รับการรักษาโรคหวัดอย่างถูกต้ อง ได้ แก่ การให้ ยารักษาตามอาการ เช่น แก้
หวัด แก้ ไอ แก้ ไข้ อย่างเหมาะสมตามความจําเป็ น ซึง่ โดยทัว่ ไปไม่จําเป็ นต้ องให้ ยาปฏิชีวนะ เนื่องจาก
โรคหวัดมักเกิดจากเชื ้อไวรัส รวมทังผู
้ ้ ป่วยควรได้ รับการวินิจฉัยที่ถกู ต้ อง และได้ รับการรักษาหากเป็ นโรค
ปอดบวมตังแต่
้ ระยะเริ่ มแรก หน่วยงานของรัฐควรมีการจัดระบบงานทางสาธารณสุขที่บคุ ลากรสามารถ
ให้ การวินิจฉัยและรักษาโรคปอดบวมได้ ตงแต่
ั ้ ระยะเริ่มแรกตลอดจนมีการบริหารจัดการส่งต่ออย่างเป็ น
ระบบและทันการ เชื่อว่าถ้ าสามารถปฏิบตั ไิ ด้ ดงั กล่าวข้ างต้ น จะสามารถลดอัตราการตายและอัตราการ
เกิดโรคเรื อ้ รัง รวมทังการสิ
้
้นเปลืองเศรษฐกิจของครอบครัว และประเทศชาติลงได้ อย่างมาก
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แนวทางการรักษาโรคติดเชือ้ เฉียบพลันระบบหายใจส่ วนบนในเด็ก

(Guideline for the management of acute upper respiratory infections in young children or AURI)

โรคหวัด

(acute rhinitis, acute nasopharyngitis, common col d)

เกิดจากการติดเชื ้อไวรัสหลายชนิด ส่วนใหญ่เป็ น rhinovirus และ coronavirus ในเด็กเล็กมัก
มีไข้ ร่วมด้ วย เด็กอายุ 3 เดือน – 3 ปี อาจมีไข้ สงู อาการเริ่ มด้ วยคัดจมูก ระคายคอ หรื อเจ็บคอเล็กน้ อย
มักมีจาม นํ ้ามูกใส มีไข้ ตํ่า ๆ เกิดขึ ้นใน 2-3 ชัว่ โมง เด็กมักไม่สบาย เบื่ออาหาร ปวดเมื่อย อาการไอพบ
ร่วมด้ วยร้ อยละ 60 – 80 1 - 3 วันต่อมานํ ้ามูกจะเริ่มเป็ น mucopurulent ซึง่ เป็ นการดําเนินโรคปกติของ
หวัด เพราะมักจะมีการอักเสบของ sinus ร่วมด้ วย (บางครัง้ จึงใช้ ชื่อ viral rhinosinusitis) อาการที่ไม่
สบายนี ้มักเป็ นอยู่ 2 - 7 วัน ประมาณร้ อยละ 31 มีไอ และร้ อยละ 35 มีนํ ้ามูกต่อไปนาน 2 สัปดาห์
เด็กส่วนใหญ่เป็ นหวัด 3-8 ครัง้ ต่อปี ร้ อยละ 10-15 เป็ น 12 ครัง้ ต่อปี โดยเฉพาะเด็กที่เลี ้ยงใน
day care center มักเป็ นหวัดบ่อยมากกว่าเด็กอื่น
การรักษา
โรคหวัดเป็ นโรคที่หายได้ เอง ควรให้ การรักษาเพื่อบรรเทาอาการเท่านัน้ ได้ แก่
1. การดูแลทั่วไป ได้ แก่ การกินอาหารตามปกติ ไม่ลดอาหาร ไม่ควรบังคับให้ เด็กกิน เพราะ
จะทําให้ เด็กอาเจียนได้
2. รั กษาตามอาการ
2.1 ในรายที่ไข้ สงู กว่า 380 เซลเซียสทางรักแร้ ควรให้ ยาลดไข้ paracetamol 10 มก./กก./
ครัง้ เป็ นครัง้ คราว ทุก 4 – 6 ชัว่ โมง แต่ในเด็กเล็กตํ่ากว่า 3 เดือน ซึง่ มีไข้ สงู จะต้ องตรวจหาสาเหตุอื่น
ของไข้ เสมอ เช่น การติดเชื ้อของระบบประสาท การติดเชื ้อในหูสว่ นกลาง การติดเชื ้อของระบบปั สสาวะ
เป็ นต้ น
2.2 บรรเทาอาการคัดจมูกและลดนํ ้ามูก ในเด็กเล็กที่มีนํ ้ามูกมาก แนะนําให้ ผ้ ปู กครองช่วย
ดูดออก หรื อใช้ ไม้ พนั สําลี หรื อผ้ านุ่มที่ม้วนปลายแหลมสอดเข้ าไปซับนํ ้ามูก หรื อดูดออกโดยใช้ ลกู ยาง
แดง ในเด็กโตสอนให้ สงั่ นํ ้ามูกเอง
ถ้ าเด็กคัดจมูกหรื อมีนํ ้ามูกข้ นเหนียวแห้ งกรังในรูจมูกจนหายใจลําบาก ให้ หยอดด้ วย
0.9% NSS ข้ างละ 1 – 2 หยด หรื อใช้ ไม้ พนั สําลี หรื อผ้ านุ่มที่ม้วนปลายแหลมชุบนํ ้าอุน่ หรื อนํ ้าเกลือ
สอดเข้ ารูจมูก เพื่อให้ นํ ้ามูกเปี ยกและอ่อนตัว เอาออกได้ ง่ายขึ ้น เด็กจะหายใจโล่งขึ ้น
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ยากลุม่ decongestant ได้ ผลในผู้ใหญ่ สามารถลดอาการบวมของ nasal mucosa
และลด nasal discharge มี 2 ชนิด ได้ แก่
ก. Oral decongestant เช่น pseudoephedrineให้ ขนาด 1 มก./กก./ครัง้ วันละ 3–4
ครัง้ จะช่วยลดอาการคัดจมูกได้ บ้าง แต่ต้องระวังผลข้ างเคียงของยา ได้ แก่ confusion, hallucination,
aggression, hypertension และ dystonia จึงไม่แนะนําให้ ใช้ ในเด็กเล็กโดยเฉพาะอายุตํ่ากว่า 1 ปี
ข. Topical decongestant เช่น 0.25% ephedrine จะช่วยลดอาการคัดจมูกได้ แต่
ต้ องใช้ ให้ ถกู วิธี และไม่นานเกิน 3 – 5 วัน เนื่องจากถ้ าใช้ นานเกินไปอาจเกิดผลข้ างเคียง ได้ แก่ rhinitis
medicamentosa, rebound congestion และ rhinorrhea มากขึ ้น ถ้ าเกิด rebound congestion ใน
ทารกซึง่ หายใจทางปากไม่ได้ อาจทําให้ หายใจไม่ออก เป็ น obstructive apnea ได้ นอกจากนี ้ยังอาจ
เกิดผลข้ างเคียงจาก systemic absorption ได้ จึงไม่ควรใช้ ในเด็กเล็ก โดยเฉพาะอายุตํ่ากว่า 1 ปี
ยากลุ่ม antihistamine ไม่แนะนําให้ ใช้ บรรเทาอาการหวัดในเด็กทัว่ ไป เพราะไม่มี
หลักฐานว่าได้ ผล และยังมีผลข้ างเคียงอื่น ๆ เช่น ซึม ชัก เป็ นต้ น ยากลุม่ นี ้จะได้ ผลเฉพาะในรายที่เป็ น
allergic rhinitis
metholated balms ไม่แนะนําให้ ใช้
2.3 การบรรเทาอาการไอ
oral hydration เป็ นสิง่ สําคัญที่สดุ ในการบรรเทาอาการไอ ควรดื่มนํ ้ามาก ๆ เพราะ
จะทําให้ เสมหะเหลวและถูกขับออกได้
soothing remedies ยากลุม่ นี ้อาจลดอาการไอที่เกิดร่วมกับคอแห้ ง อาจใช้ นํ ้าอุน่
ผสมกับนํ ้าผึ ้ง นํ ้ามะนาว ให้ ดื่มบ่อย ๆ ทําให้ ช่มุ คอ และเสมหะหลุดออกมาได้ ง่าย
ยาขับเสมหะ (expectorant) ที่มีการศึกษาว่าได้ ผล และ WHO แนะนําให้ ใช้ ได้ แก่
guaifenesin หรื อ glyceryl guaiacolate แต่ต้องระวังผลข้ างเคียงจากการให้ ขนาดสูงเกินไป ซึง่ จะทําให้
คลื่นไส้ อาเจียนได้ ส่วนชนิดอื่น ๆ เช่น ammonium chlorate, terpine hydrate, syrup ipecac ไม่มี
การพิสจู น์วา่ ได้ ผล
ยาละลายเสมหะ (mucolytic drug) ไม่มีข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ สนับสนุนว่ามี
ประโยชน์ในโรคหวัด
ยากดการไอ (cough suppressant) เช่น codiene, dextromethorphan จะทําให้
เด็กไอไม่ออก มีเสมหะค้ างและอุดตันหลอดลม ไม่ควรใช้ ในเด็ก

6
3. การรั กษาจําเพาะ (specific treatment)
ยาปฏิชีวนะ ไม่ควรใช้ ในการรักษาโรคหวัด หรื อป้องกันโรคแทรกซ้ อนจากหวัด จาก
การศึกษาจํานวนมากพบว่า นอกจากจะไม่จําเป็ นแล้ ว ยังมีอนั ตรายทําให้ เกิดการเจริ ญเติบโตของเชื ้อที่
ดื ้อยา
4. การให้ คําแนะนําแก่ผ้ ปู กครอง เป็ นสิง่ สําคัญมากในการรักษาหวัดในผู้ป่วยเด็ก ควรแนะนํา
ให้ ผ้ ปู กครองทราบถึงการดําเนินโรค การดูแลรักษาทัว่ ไป และลักษณะอาการต่าง ๆ ซึง่ บ่งว่าอาจมี
ภาวะแทรกซ้ อน และควรรี บปรึกษาแพทย์ถ้าเด็กมีอาการผิดปกติ ได้ แก่ อาการหายใจเร็ วหรื อหอบ
หายใจลําบาก ไม่ดื่มนมและนํ ้า ซึม หรื อดูป่วยมากขึ ้น
คออักเสบ

(acute pharyngitis, tonsillitis, pharyngotonsillitis)

ส่วนใหญ่เกิดจากเชื ้อไวรัส แต่แบคทีเรี ยที่เป็ นสาเหตุสําคัญและจําเป็ นต้ องวินิจฉัยให้ ได้ คือ
beta-hemolytic streptococcus group A เพราะจะก่อให้ เกิดโรคแทรกซ้ อนระยะยาวได้ เช่น acute
rheumatic fever, acute glomerulonephritis เป็ นต้ น
Streptococcal sorethroat มักพบในเด็กอายุมากกว่า 3 ปี มีอาการเจ็บคอมาก มีฝ้าขาวหรื อ
จุดหนองที่ tonsils และ pharynx ต่อม tonsils แดงจัด บางรายอาจมีตอ่ มนํ ้าเหลืองที่คออักเสบ
(cervical lymphadenitis) มีจดุ เลือดออกที่เพดานปากบริเวณ soft palate ไข้ สงู ต้ องวินิจฉัยแยกโรค
จากโรคคอตีบ การติดเชื ้อ adenovirus, infectious mononucleosis ถ้ าผู้ป่วยมีอาการนํ ้ามูกไหล ไอ
เสียงแหบ หรื อเยื่อบุตาอักเสบ มักไม่คดิ ถึง streptococcal sorethroat เนื่องจากอาการดังกล่าวมักพบ
ในคออักเสบที่เกิดจากเชื ้อไวรัสมากกว่า
การรักษา
1. การรักษาจําเพาะ (specific treatment)
ในรายที่อาการเข้ าได้ กบั streptococcal sorethroat ให้ รักษาด้ วย penicillin V 50,000 –
100,000 ยูนิต/กก./วัน หรื อ amoxycillin 30 – 50 มก./กก./วัน รับประทานนาน 10 วัน ถ้ าแพ้ penicillin
ให้ erythromycin 30 – 50 มก./กก./วัน นาน 10 –14 วัน
2. การรักษาตามอาการ
- ให้ ยาลดไข้
- Soothing remedies อาจใช้ นํ ้าอุน่ ผสมนํ ้าผึ ้งและมะนาว ห้ ามใช้ ยาอมต่าง ๆ ในเด็ก
โดยเฉพาะยาที่มียาชาผสม ได้ แก่ lozenges, ยาพ่นคอ, xylocaine gel หรื อ นํ ้ายากลัวคอ
้ ซึง่ มักจะมี
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antiseptic ผสมอยูด่ ้ วย ไม่มีประโยชน์ในการทําลายเชื ้อไวรัส หรื อแบคทีเรี ย หรื อลดอาการเจ็บคอ ไม่
ควรใช้ ในเด็กอายุตํ่ากว่า 5 ปี เพราะเสี่ยงต่อการสําลัก และเด็กเล็กไม่สามารถกลัวคอได้
้
จะเป็ นอันตราย
ถ้ ากลืนยาพวกนี ้ ถ้ าให้ ขนาดมากจะอาเจียน หรื อมีผลข้ างเคียงต่อระบบประสาท ระบบหัวใจและหลอด
เลือด จึงไม่แนะนําให้ ใช้ ในเด็กเล็ก
Acute otitis media
ส่วนใหญ่เกิดจากเชื ้อแบคทีเรี ย เช่น S. pneumoniae, H. influenzae, M. catarrhalis เป็ นต้ น
ส่วนน้ อยเกิดจาก virus, Mycoplasma pneumoniae หรื อ Chlamydia pneumoniae
เด็กมักมีไข้ ปวดหู หูอื ้อ ในเด็กเล็กอาจดึงหู ร้ องกวน หงุดหงิด บางรายอาจมีหนองไหลจากหู
ถ้ าตรวจด้ วย otoscope จะพบ tympanic membrane แดง โป่ งออก หรื อ tympanic membrane เป็ น
ฝ้าขุน่ มีนํ ้าในช่องหูสว่ นกลาง
การรักษา
1. การรักษาจําเพาะ (specific treatment)
ให้ ยาปฏิชีวนะตามเชื ้อที่พบได้ บอ่ ย ได้ แก่ amoxycillin, erythromycin, cotrimoxazole
นาน 5 – 7 วัน ยกเว้ นในกลุม่ ผู้ป่วยเด็กต่อไปนี ้ ต้ องให้ ยานาน 10-14 วัน ได้ แก่
- เด็กที่มีอายุตํ่ากว่า 2 ปี
- มีเยื่อแก้ วหูทะลุ
- มี recurrent otitis media
- มี craniofacial abnormalities
- เป็ น immunocompromised host
ในรายที่ไม่ตอบสนองต่อการรักษา อาการไม่ดีขึ ้นใน 48 ชัว่ โมง ให้ พิจารณาเปลี่ยนยาเป็ น
ยาในกลุม่ 2nd generation cephalosporin, amoxycillin + clavulanic acid
ในรายที่กินยาปฏิชีวนะครบ อาการทัว่ ไปดีขึ ้นแล้ ว แต่ยงั ตรวจพบ serous effusion ในช่อง
หูสว่ นกลาง ไม่ต้องให้ ยาปฏิชีวนะต่อ serous otitis media นี ้จะพบอยูไ่ ด้ นาน ส่วนใหญ่จะหายเอง
ภายใน 3 เดือน พบว่าร้ อยละ 70 จะยังมี effusion อยูห่ ลังรักษา 2 สัปดาห์ ร้ อยละ 50 จะยังพบได้ ใน 1
เดือน และร้ อยละ 20 จะยังพบได้ หลังรักษา 2 เดือน แต่ถ้ายังพบ serous effusion อยูห่ ลังรักษา 3 เดือน
ควรปรึกษาแพทย์เฉพาะทาง
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2. การรักษาตามอาการ ในรายที่มีหนองออกจากช่องหู ให้ ใช้ ผ้าสะอาดชนิดดูดซับได้ ดี หรื อไม้
พันสําลี พันเป็ นแท่งให้ ปลายแหลมสอดเข้ าในรูหู ทิ ้งไว้ 1 นาที จึงเอาออก ทําใหม่โดยใช้ ผ้าชิ ้นใหม่ วัน
ละ 3 – 4 ครัง้ จนกว่าหนองจะแห้ ง การให้ ยาหยอดหู ยา decongestant และ antihistamine ชนิด
รับประทาน ไม่มีรายงานว่ามีประโยชน์
Acute sinusitis
เป็ นการอักเสบเฉียบพลันของโพรงอากาศรอบจมูก
(paranasal sinuses)
พบเป็ น
complication ของโรคหวัดได้ ประมาณ 0.5 – 5% เชื ้อแบคทีเรี ยที่พบบ่อย ได้ แก่ S. pneumoniae, H.
influenzae และ M. catarrhalis ในเด็กมักมาด้ วยอาการของหวัดเรื อ้ รังนานกว่า 10 วัน หรื ออาจมาด้ วย
ไข้ สงู บวมที่หน้ าหรื อรอบกระบอกตา และปวดบริ เวณไซนัส
การถ่ายภาพรังสี paranasal sinuses ควรทําเฉพาะในรายที่สงสัยว่าจะมีภาวะแทรกซ้ อน หรื อ
ไม่แน่ใจในการวินิจฉัย บางครัง้ การอ่านภาพรังสี paranasal sinuses ถ้ าเห็นลักษณะพยาธิสภาพไม่
ชัดเจน อาจพิจารณาทํา CT scan ของ paranasal sinuses เพื่อยืนยันการวินิจฉัยโรคนี ้
การรักษา bacterial sinusitis
1. ให้ กินยาปฏิชีวนะ amoxycillin, erythromycin หรื อ cotrimoxazole 10 – 14 วัน ในรายที่
อาการไม่ดีขึ ้นใน 48 ชัว่ โมง ควรพิจารณาเปลี่ยนยาปฏิชีวนะเป็ นกลุม่ 2nd generation
cephalosporin, amoxycillin + clavulanic acid
2. รายที่อาการดีขึ ้นช้ ามาก อาจให้ ยานานขึ ้นเป็ น 3 สัปดาห์
3. ในรายที่รักษาด้ วยยาปฏิชีวนะไม่ดีขึ ้น หรื อมีภาวะแทรกซ้ อนอื่น ควรปรึกษาแพทย์เฉพาะ
ทาง
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แนวทางการบริบาลโรคติดเชือ้ เฉียบพลันของระบบหายใจส่ วนล่ างในเด็ก

(Guideline for the management of acute lower respiratory infections in young children or ALRI)

Acute epiglottitis (การอักเสบของฝาปิ ดกล่ องเสียงอย่ างเฉียบพลัน)
คือ การอักเสบและบวมของบริเวณ supraglottic ได้ แก่ ส่วนของ epiglottis, aryepiglottic
fold และ ventricular band ซึง่ อาจเป็ นเฉพาะส่วนใดส่วนหนึง่ หรื อทังหมดก็
้
ได้ มักพบในเด็กอายุ 2 - 6
ปี ในประเทศไทยพบโรคนี ้น้ อย
สาเหตุ
ส่วนใหญ่เกิดจากเชื ้อแบคทีเรี ย Hemophilus influenzae type B
อาการและอาการแสดง
เจ็บคอ กลืนลําบาก นํ ้าลายไหล ต่อมาไข้ สงู หายใจดัง (stridor) และหายใจลําบากมาก
ผู้ป่วยมักอยูใ่ นท่านัง่ เอนตัวไปข้ างหน้ า เพื่อช่วยให้ การหายใจดีขึ ้น โรคมักลุกลามมากขึ ้นอย่างรวดเร็ว
จนทําให้ เกิดอาการของการอุดกันทางเดิ
้
นหายใจส่วนต้ นอย่างรุนแรงภายใน 24 ชัว่ โมงได้ (ดูตารางที่ 1)
การวินิจฉัย
การส่องดูบริ เวณคอจะพบว่า epiglottis บวมมาก และมีสีแดงจัด (cherry red epiglottis)
แต่การตรวจคอ ควรตรวจด้ วยความนุ่มนวลและระมัดระวัง โดยเฉพาะการใช้ ไม้ กดลิ ้นดูคอ เพราะอาจ
กระตุ้นให้ เกิดการอุดกันทางเดิ
้
นหายใจอย่างเฉียบพลันได้ เนื่องจากในขณะที่ผ้ ปู ่ วยไอ หรื อขย้ อน
epiglottis ซึง่ บวมมากจะถูกดูดเข้ าไปอัดติดอยูใ่ น glottis พร้ อมกับมีการสําลักเสมหะเข้ าไปด้ วย ซึง่ จะ
ทําให้ ผ้ ปู ่ วยหยุดหายใจได้
การเพาะเชื ้อจากเลือด หรื อจากเยื่อบุในคอ อาจช่วยบอกเชื ้อแบคทีเรี ยที่เป็ นสาเหตุได้
ภาพรังสีคอด้ านข้ าง (lateral neck X-ray) จะพบ epiglottis บวมโต คล้ ายนิ ้วหัวแม่มือ
aryepiglottic fold หนา และมี air trapping อยูใ่ นบริเวณ oropharynx และมีการตีบแคบของ
ทางเดินหายใจ ส่วนต้ น
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การรักษา
ควรพิจารณาใส่ท่อหลอดลมคอโดยผู้ชํานาญที่สดุ เท่าที่จะหาได้ ในห้ องผ่าตัดซึง่ มีบคุ ลากรและ
เครื่ องมือพร้ อมที่จะเจาะคอในกรณีที่ไม่สามารถใส่ท่อหลอดลมคอได้ ควรให้ ออกซิเจนที่มีความชื ้น ให้
สารนํ ้าทางหลอดเลือด และยาปฏิชีวนะที่เหมาะสม
ได้ แก่ ampicillin, amoxycillin หรื อ
chloramphenical ในกรณีที่เชื ้อมีโอกาสดื ้อต่อยา ampicillin ควรใช้ 2nd หรื อ 3rd generation
cephalosporins
ตารางที่ 1 ลักษณะอาการทางคลินิกที่สําคัญที่ใช้ ในการแยกโรค acute laryngotracheobronchitis
จาก acute epiglottitis
ลักษณะอาการ
Laryngotracheobronchitis
Epiglottitis
อายุ

6 เดือน-3 ปี

2-6 ปี

Onset

Gradual

Rapid

Etiology

Viral

Bacterial

Swelling site

Subglottic

Supraglottic

Cough – voice

Hoarse cough

Posture

Any position

No cough
Muflfled voice
Sitting

Mouth

Closed : nasal flaring

Open-chin forward, drooling

Fever

Absent to high

High

Appearance

Often not acutely ill

Anxious, acutely ill

X-ray

Narrow subglottic area

Palpation larynx

Non tender

Swollen epiglottis and
supraglottic structures
Tender

Recurrence

May recur

Rarely recurs

Symptoms

Reference : Backofen DE, Roger MC. Upper airway disease. In : Textbook of Pediatric
Intensive Care. Rogers MC, ed. 1987, p 190
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Acute laryngotracheobronchitis

3 ปี

(viral croup)

คือ การอักเสบเฉียบพลันบริเวณกล่องเสียง และหลอดลมใหญ่ พบบ่อยในเด็กอายุ 6 เดือน –

สาเหตุ

เกิดจากเชื ้อไวรัส ที่พบบ่อย ได้ แก่ parainfluenza virus type 1, 2, 3 และ influenza
virus A, B, respiratory syncytial virus และ measles
อาการและอาการแสดง
ผู้ป่วยมักมีอาการหวัดนํามาก่อน หลังจากนัน้ 1-3 วัน การอักเสบจะลุกลามลงไปยังส่วนของ
กล่องเสียง และบริ เวณ subglottic ทําให้ เกิดการบวม และการอุดกันทางเดิ
้
นหายใจ ผู้ป่วยจะมี
อาการหายใจลําบาก หายใจเสียงดัง (stridor) เสียง stridor จะได้ ยินชัดเจนเวลาหายใจเข้ า ไอเสียง
ก้ อง (barking cough) เสียงแหบแห้ ง ความรุนแรงสามารถให้ เป็ นคะแนน croup score ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 แสดงการใช้ อาการและอาการแสดงในการประเมินความรุนแรงของภาวะอุดกันทางเดิ
้
น
หายใจส่วนต้ น
อาการและอาการแสดง
ไอ

0
ไม่มี

Stridor

ไม่มี

Chest retraction & nasal ไม่มี
flaring

เขียว
เสียงหายใจเข้ า

ไม่มี
ปกติ

คะแนน
1
ร้ องเสียงแหบ

2
ไอเสียงก้ อง (barking
cough)
มีขณะหายใจเข้ า
หายใจเข้ า และหายใจ
ออก
มี nasal flaring &
เหมือน 1 ร่วมกับ
suprasternal
subcostal &
retractions
intercostal
retractions
เขียวในอากาศธรรมดา เขียวในออกซิเจน 40%
Harsh with rhonchi ช้ า และเข้ ายาก
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หมายเหตุ

คะแนน < 4 = ทางเดินหายใจถูกอุดกันเล็
้ กน้ อย
คะแนน 4-7 = ทางเดินหายใจถูกอุดกันปานกลางถึ
้
งมาก
คะแนน > 7 = มีการอุดกันทางเดิ
้
นหายใจรุนแรงมาก มักต้ องใส่ท่อหลอดลมคอ

(จาก Downes JJ. Acute upper airway obstruction. In : Annual refresher course lectures.
A.S.A. annual meeting 1980 ; 535)
ภาพรังสีคอด้ านตรง พบการตีบแคบของบริเวณ subglottic คล้ ายปลายดินสอแหลม (steeple
sign)
การรักษา
การรักษาตามอาการและ supportive care เป็ นหัวใจสําคัญของการรักษา ในกรณีที่อาการไม่
รุนแรง (croup score < 4) ไม่จําเป็ นต้ องรับไว้ รักษาในโรงพยาบาล ควรให้ การรักษาตามอาการ
แนะนําให้ ดื่มนํ ้ามาก ๆ อาจให้ ยาแก้ ไอขับเสมหะหรื อยาขยายหลอดลม
(ถ้ ามีอาการเกร็ งตัวของ
หลอดลมร่วมด้ วย)
ในรายที่มีอาการปานกลางถึงรุนแรง (croup score 4-7) ควรต้ องรับไว้ ในโรงพยาบาลเพื่อเฝ้า
ระวังอาการอย่างใกล้ ชิด ให้ ออกซิเจนเมื่อจําเป็ น รบกวนผู้ป่วยให้ น้อยที่สดุ ให้ สารนํ ้าทางหลอดเลือด
ดํา ถ้ ามีการอุดกันทางเดิ
้
นหายใจมากให้ ฉีด dexamethasone 0.6 มก./กก. เข้ ากล้ าม ร่วมกับการพ่น
epinephrine (1 : 1000) 0.05 - 0.5 มล./กก. ขนาดสูงสุดในเด็กอายุน้อยกว่า 4 ปี = 2.5 มล./ครัง้
ผสมใน NSS เป็ น 3 มล. จะได้ ผลในครึ่งชัว่ โมง อาจให้ ยาซํ ้าได้ ทกุ 2 ชม. หรื อถี่กว่านันถ้
้ าจําเป็ น ถ้ าการ
หายใจยังไม่ดีขึ ้น (croup score > 7) หรื ออาการรุนแรงมากขึ ้นควรพิจารณาใส่ท่อหลอดลมคอหรื อบาง
รายอาจต้ องเจาะคอ (แผนภูมิที่ 1)
สําหรับยาปฏิชีวนะไม่จําเป็ นต้ องใช้ ในกรณีที่เป็ น viral croup
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Bacterial tracheitis
พบในเด็ก 1-3 ปี
สาเหตุ

เกิดจากเชื ้อแบคทีเรี ย เชื ้อที่พบบ่อย ได้ แก่
streptococcus group A และ H. influenzae

Staphylococcus aureus, beta - hemolytic

อาการและอาการแสดง
ไข้ สงู หายใจเสียงดัง ไอเสียงก้ อง (brassy cough) เสียงแหบ เสมหะลักษณะคล้ ายหนอง
ภาพรังสีคอพบบริ เวณหลอดลมคอส่วนต้ นแคบ เนื่องจากเยื่อบุหลอดลมมีการอักเสบ บวม
และขรุขระ
การรักษา
ที่สําคัญควรให้ การช่วยเหลือเรื่ องการเปิ ดทางเดินหายใจให้ โล่ง โดยการดูดเสมหะบ่อย ๆ ถ้ าไม่
ดีขึ ้นพิจารณาใส่ท่อหลอดลมคอเพื่อระบายเสมหะ ให้ สารนํ ้าทางหลอดเลือด และยาปฏิชีวนะ ได้ แก่
cloxacillin ขนาด 100 มก./กก./วัน หรื อ cephalosporin (cefazolin 75 มก./กก./วัน) นาน 2 - 3
สัปดาห์
Retropharyngeal abscess
พบในเด็กอายุน้อยกว่า 3 ปี เนื่องจากที่ posterior pharyngeal wall และ prevertebral
fascia ของเด็กในวัยนี ้มีตอ่ มนํ ้าเหลืองเล็ก ๆ ซึง่ รับระบายนํ ้าเหลืองจากบริเวณ nasopharynx หรื อ
ด้ านหลังของโพรงจมูก ถ้ ามีการอักเสบของต่อมนํ ้าเหลืองเกิดขึ ้นจะกลายเป็ นฝี อยูบ่ ริ เวณ
retropharyngeal space และจํากัดบริ เวณอยูท่ ี่ด้านใดด้ านหนึง่ ของแนวกลางตัว โดยมี median
raphe ของ buccopharyngeal fascia ที่ยดึ ติดกับ prevertebral fascia กันไว้
้
สาเหตุ
aureus

ส่วนใหญ่เกิดจากเชื ้อ beta – hemolytic streptococcus group A ส่วนน้ อยเกิดจาก S.
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อาการและอาการแสดง
มักมีอาการเจ็บคอ ไข้ หายใจเสียงดัง (stridor) กลืนลําบาก นํ ้าลายไหล บางรายอาจพบคอ
แข็ง (meningismus) ร่วมด้ วย ผู้ป่วยมักอยูใ่ นท่าแหงนคอ เนื่องจากมีทางเดินหายใจอุดกันมาก
้
ตรวจ
ร่างกายพบว่าบริ เวณ posterior pharyngeal wall โป่ งนูน
การทํา lateral neck X-ray พบ retropharyngeal soft tissue หนาขึ ้น และ cervical lordosis
หายไป
การทํา CT scan จะช่วยยืนยันว่าเป็ น abscess หรื อเป็ นแค่ cellulitis
การรักษา
ในรายที่มีอาการรุนแรง ต้ องเปิ ดทางเดินหายใจให้ โล่งโดยการจัด position หรื อพิจารณาใส่ท่อ
หลอดลมคอและปรึกษาแพทย์เฉพาะทางทํา direct laryngoscopy เพื่อผ่าและเอาหนองออก ร่วมกับ
การใช้ ยาปฏิชีวนะที่เหมาะสม ได้ แก่ penicillin หรื อ penicillinase resistant penicillin โดยพิจารณา
ตามผลของ Gram stain ของหนองที่เจาะออกมา และผลการเพาะเชื ้อ
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Acute Bronchiolitis

(โรคหลอดลมฝอยอักเสบเฉียบพลัน)

หลอดลมฝอยอักเสบ (bronchiolitis) คือ โรคติดเชื ้อที่ทําให้ มีการอักเสบอย่างเฉียบพลันของ
หลอดลมฝอย (bronchioles) มักเกิดในเด็กเล็ก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเด็กอายุระหว่าง 6 - 24 เดือน
สาเหตุ
ส่วนใหญ่เชื่อว่าเกิดจากเชื ้อไวรัส เชื ้อที่พบบ่อยที่สดุ คือ respiratory syncytial virus (RSV)
รองลงมา ได้ แก่ parainfluenza, adenovirus type 7, 3, 21, rhinovirus, influenza virus เป็ นต้ น
จากการศึกษาในเด็กไทยอายุตํ่ากว่า 5 ปี ที่เป็ นโรคติดเชื ้อเฉียบพลันของระบบหายใจจํานวน 739 คน ใน
ระหว่างปี พ.ศ.2529-2530 โดย สุภรี สุวรรณจูฑะ และคณะ พบว่าเด็ก 25 คนที่เป็ นหลอดลมฝอย
อักเสบสามารถตรวจพบเชื ้อไวรัสร่วมด้ วย 11 คน (ร้ อยละ 44) เป็ น RSV ร้ อยละ 32, parainfluenza
virus type 3 ร้ อยละ 8, influenza virus type 6 ร้ อยละ 4
อาการและอาการแสดง
มักเริ่ มด้ วยอาการนํ ้ามูกไหล มีไข้ ตํ่า ๆ อาจมีอาการไอนํามาก่อน 2-3 วัน หลังจากนันจะเริ
้
่ม
หายใจเร็ ว หอบ และไอมาก การตรวจร่างกายพบว่าทรวงอกโป่ ง เนื่องจากมีลมคัง่ ค้ างอยูใ่ นถุงลมปอด
การเคาะปอดจะได้ ยินเสียงโปร่ง เสียงหายใจเข้ าค่อยกว่าปกติ (diminished vesicular breath
sound) เสียงหายใจออกยาวกว่าปกติ และได้ ยินเสียง wheezing ทัว่ ๆ ไป ในช่วงการหายใจเข้ าอาจ
ได้ ยินเสียง fine crepitation ร่วมด้ วยในบางครัง้ เพราะมีเสมหะที่เกิดจากการอักเสบคัง่ ค้ างอยูใ่ น
หลอดลมฝอย
การวินิจฉัย
นอกจากประวัตกิ ารเจ็บป่ วย และการตรวจร่างกายดังกล่าวข้ างต้ นแล้ ว การตรวจทาง
ห้ องปฏิบตั กิ ารที่ช่วยวินิจฉัยโรค คือ การตรวจนับเม็ดเลือดขาว ซึง่ มักอยูใ่ นเกณฑ์ปกติ และอาจพบ
จํานวน
ของลิมโฟไซด์สงู ขึ ้น ในกรณีที่มีการติดเชื ้อแบคทีเรี ยซํ ้าซ้ อนจะพบจํานวนนิวโตรฟิ ลสูง การแยกเชื ้อไวรัส
โดย fluorescence antibody technique และการเจาะเลือดตรวจหาไตเตอร์ ของแอนติบอดีย์ในระยะ
เฉียบพลันและระยะฟื น้ ตัว อาจช่วยบอกชนิดของไวรัสที่เป็ นสาเหตุได้
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การถ่ายภาพรังสีทรวงอก มักพบ generalized hyperinflation ของปอดทังสองข้
้
าง และอาจ
พบว่าปอดบางส่วนแฟบ ถ้ าพบว่ามี interstitial หรื อ alveolar infiltration บ่งถึงว่าน่าจะมีปอดบวมร่วม
ด้ วย
ให้ พจิ ารณารั บไว้ ในโรงพยาบาลเมื่อพบสิ่งต่ อไปนี ้
- Respiratory rate มากกว่า 60 ครัง้ ต่อนาที และพบ retraction ของ chest wall ขณะพัก หรื อใน
กรณีที่สามารถ monitor oxygen saturation ได้ พบว่า oxygen saturation ตํ่ากว่า 94%
หลังจากให้ oxygen ที่มีความเข้ มข้ น 35-40% ผ่านทาง mask หรื อ hood
- Apnea
- อายุตํ่ากว่า 2 เดือน หรื อมีประวัติ prematurity
- มี underlying cardiopulmonary disease หรื อมี immunosuppression หรื อ immunodeficiency
การรักษา (แผนภูมิท่ ี 2)
การรักษาทั่วไป (general supportive care) ซึง่ เป็ นหัวใจของการรักษา ได้ แก่
- แยกผู้ป่วยจากผู้ป่วยอื่นๆ เนื่องจาก RSV ติดต่อได้ ง่ายมาก ผู้ดแู ลต้ องล้ างมือบ่อย ๆ
- จัดให้ อยูใ่ นท่าที่สบายที่สดุ เช่น ให้ บดิ ามารดาอุ้ม หรื อจัดให้ อยูใ่ นท่านัง่ หรื อนอนที่สบาย
- ให้ humidified oxygen ถ้ าผู้ป่วยมีอาการและอาการแสดงของ hypoxemia หรื อ monitor ด้ วย
เครื่ อง pulse-oximeter ได้ คา่ oxygen saturation ตํ่ากว่า 94%
- ดูแล hydration ให้ เพียงพอ ได้ แก่ การดื่มนม -นํ ้า และ monitor ภาวะ hydration จากปริมาณ
ปั สสาวะ การมีไข้ และหายใจเร็ วจะทําให้ เสียนํ ้าได้ ถ้ าหอบมาก ต้ องให้ สารนํ ้าทางหลอดเลือดดํา
- ถ้ าพบ expiratory wheezes มากและดัง อาจเกิดจาก bronchospasm ให้ beta-2 agonists ตาม
วิธีและขนาดที่ใช้ ใน asthma แต่ถ้าไม่ตอบสนอง ประกอบกับ clinical signs บ่งถึง generalized air
trapping น่าจะเกิดจาก debris และ edema ให้ งดยาขยายหลอดลมและทดลองให้ พน่
epinephrine (1 : 1000) มีการศึกษาในต่างประเทศพบว่าการให้ epinephrine พ่นทําให้ อาการและ
oxygen saturation ของผู้ป่วยดีขึ ้น สําหรับขนาดของยาและความถี่ห่างของการให้ ยานี ้ ยังไม่
สามารถสรุปได้ เนื่องจากยังไม่มีข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ เพียงพอ
- ในผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงมากและเกิดภาวะการหายใจล้ มเหลว ให้ พิจารณาใช้ เครื่ องช่วยหายใจ
- การให้ คอร์ ตโิ คสตีรอยด์ ในปั จจุบนั ยังไม่มีข้อมูลพิสจู น์วา่ ได้ ผลดีในการรักษา
- พิจารณาให้ ยาปฏิชีวนะเฉพาะในกรณีที่สงสัยว่าจะมีการติดเชื ้อแบคทีเรี ยร่วมด้ วย
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Pneumonia

(โรคปอดบวม)

ปอดบวม เป็ นโรคที่เกิดจากการอักเสบของเนื ้อปอดซึง่ ประกอบด้ วย terminal และ respiratory
bronchiole กับ alveoli พบในเด็กบ่อยกว่าผู้ใหญ่ เป็ นโรคที่พบได้ ประมาณร้ อยละ 8-10 ของผู้ป่วยที่มี
การติดเชื ้อเฉียบพลันของระบบหายใจ นับเป็ นสาเหตุการตายอันดับหนึง่ ของโรคติดเชื ้อในเด็กอายุตํ่า
กว่า 5 ปี
สาเหตุ

เชื ้อที่ทําให้ เกิดโรคปอดบวม อาจเกิดได้ ทงจาก
ั้
ไวรัส, แบคทีเรี ย ซึง่ แตกต่างกันในแต่ละกลุม่
อายุ (ตารางที่ 3)
ตารางที่ 3 แสดงเชื ้อก่อโรคปอดบวมที่พบบ่อยในเด็กจําแนกตามกลุม่ อายุ
เชื ้อก่อโรค
<3 เดือน
3 เดือน – 5 ปี
>5 ปี
Streptococcus pneumoniae
+++
+++
+++
Viruses
+++
+++
++
Enteric bacilli
+++
+
+
Group B streptococci
+++
Chlamydia trachomatis
+++
+
+
+
Staphylococcus aureus
++
+
+
Haemophilus influenzae
+
+++
+
Group A streptococci
+
+++
Mycoplasma pneumoniae
+
++
++
Chlamydia pneumoniae
+
+++ very frequent ; ++ moderately frequent ; + rare ; + very rare ; - absent
Ref: Pechère. Community-acquired pneumonia in children. Cambridge Medical Publication
1995 : 30
จากการรวบรวมผลการศึกษา 13 แห่ง โดยองค์การอนามัยโลกในปี พ.ศ. 2513 - 2523 พบว่า
สาเหตุของโรคปอดบวมในเด็กที่ไม่ได้ รับยาปฏิชีวนะมาก่อน โดยวิธีเพาะเชื ้อจาก lung aspirates และ
blood culture เกิดจากเชื ้อแบคทีเรี ยร้ อยละ 54.6 แบคทีเรี ยที่แยกได้ จาก lung aspirates เป็ นเชื ้อ S.
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pneumoniae ร้ อยละ 45.5 มากที่สดุ รองลงไปคือ H. influenzae และ S. aureus ร้ อยละ 28.4 และ 9.4
ตามลําดับ
ในประเทศไทยพบว่าโรคติดเชื ้อเฉียบพลันระบบทางเดินหายใจส่วนล่างเกิดจากเชื ้อ
respiratory syncytial virus ร้ อยละ 17.7 - 35.8 (ตารางที่ 4)
ตารางที่ 4 แสดงอุบตั กิ ารณ์ของ RSV
การศึกษา
ชื่นฤดี และคณะ (2526 – 2527)
สุภรี และคณะ (2529)
ประมวญ และคณะ (2532)
สุภรี และคณะ (นครสวรรค์ 2541-2542)**
** ยังไม่ตีพิมพ์ การศึกษายังทําต่ออีก 1 ปี

อุบตั กิ ารณ์ของ RSV
(% ของ LRI ทังหมด)
้
22.7
20.3
17.7
35.8

เชื ้อก่อโรคในผู้ป่วยเด็กที่เป็ นปอดบวมใน รพ.รามาธิบดี (มกราคม 2529-ธันวาคม 2530) พบว่า
มีสาเหตุจากเชื ้อไวรัสร้ อยละ 41.2 เป็ นจากเชื ้อ RSV ร้ อยละ 53.6 มีสาเหตุจากเชื ้อแบคทีเรี ย ร้ อยละ
10.96 (ซึง่ ได้ จากการเพาะเชื ้อในเลือดและนํ ้าในช่องเยื่อหุ้มปอด รวมทังการตรวจหา
้
antigen ในเลือด)
และจากเชื ้อ S. pneumoniae ร้ อยละ 8.96
อาการและอาการแสดง
อาการและอาการแสดงที่ทําให้ นกึ ถึงโรคปอดบวมได้ แก่
• ไข้
• ไอ
• อัตราการหายใจเร็ วกว่าปกติ
– อายุ < 2 เดือน อัตราการหายใจตังแต่
้ 60 ครัง้ ต่อนาทีขึ ้นไป
– อายุ 2 เดือน - 12 เดือน อัตราการหายใจตังแต่
้ 50 ครัง้ ต่อนาทีขึ ้นไป
– อายุ 1-5 ปี อัตราการหายใจตังแต่
้ 40 ครัง้ ต่อนาทีขึ ้นไป
• มีอาการหายใจลําบาก มี chest wall retraction, flaring ala nasi ในขณะหายใจเข้ า
ถ้ าเป็ นมากอาจเห็นมีริมฝี ปากเขียว
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ฟั งเสียงปอดมักจะได้ ยินเสียง fine หรื อ medium crepitation อาจได้ ยินเสียง
sonorous rhonchi ร่วมด้ วย หรื ออาจได้ ยินเสียง bronchial breath sound ในกรณีที่
เนื ้อปอดมีพยาธิสภาพแบบ consolidation
• ท้ องอืด เกิดเนื่องจากมีอาการอักเสบของเนื ้อปอดบริ เวณส่วนล่างที่ตด
ิ กับกระบังลม
• ในเด็กเล็กอาจแสดงอาการอื่นที่ไม่จําเพาะ ซึง่ เป็ นอาการของการติดเชื ้อในกระแสโลหิต
ได้ แก่ ดูดนมน้ อยลง ซึม หรื อหยุดหายใจเป็ นพักๆ
การตรวจทางห้ องปฏิบัตกิ าร
มีวตั ถุประสงค์เพื่อยืนยันการวินิจฉัยโรค และเป็ นแนวทางในการแยกเชื ้อที่เป็ นสาเหตุ การตรวจ
ทางห้ องปฏิบตั กิ ารประกอบด้ วย
•
การตรวจนับเม็ดเลือดขาว ควรทําทุกราย แม้ จะไม่สามารถใช้ แยกสาเหตุจากเชื ้อแบคทีเรี ยหรื อไวรัส
ได้ ชดั เจน ในกรณีที่พบเม็ดเลือดขาวสูงมาก (> 15,000/ลบ.มม.) มีลกั ษณะ shift to the left และมี
toxic granules ในนิวโตรฟิ ล จะช่วยสนับสนุนการติดเชื ้อแบคทีเรี ย
•
ภาพรังสีทรวงอก ช่วยยืนยันการวินิจฉัยโรคปอด บวมในผู้ป่วยที่ประวัตแิ ละการตรวจร่างกายไม่
ชัดเจน ในรายที่มนั่ ใจในการวินิจฉัยแล้ วไม่มีความจําเป็ นต้ องถ่ายภาพรังสีทรวงอก
นอกจาก
ต้ องการประเมินว่าผู้ป่วยมีภาวะแทรกซ้ อนจากปอดบวมหรื อไม่ นอกจากนี ้อาจใช้ เป็ นแนวทางใน
การแยกเชื ้อที่เป็ นสาเหตุ เช่น ภาพรังสีที่เป็ นลักษณะ parahilar peribronchial (interstitial)
infiltration ช่วยสนับสนุนสาเหตุจากเชื ้อไวรัส ลักษณะ lobar consolidation ในเด็กโตทําให้ นกึ ถึง
เชื ้อ S. pneumoniae ถ้ าพบ pneumatocele มักคิดถึงเชื ้อ S. aureus ถ้ ามี pleural effusion ทํา
ให้ นกึ ถึงเชื ้อ S. aureus, S. pneumoniae, H. influenzae, Mycoplasma เป็ นต้ น อย่างไรก็ตามจาก
การศึกษาภาพรังสีในเด็กที่เป็ นปอดบวม ยังไม่สามารถที่จะแยกความผิดปกติของการอักเสบที่เกิด
จากเชื ้อแบคทีเรี ยหรื อไวรัสได้ อย่างชัดเจน
•
การย้ อม sputum หรื อ nasopharyngeal aspiration เป็ นวิธีที่ sensitive แต่ไม่ specific ต่อเชื ้อที่
เป็ นสาเหตุ อาจเป็ นแนวทางคร่าว ๆ ถึงเชื ้อก่อโรค
•
การเพาะเชื ้อแบคทีเรี ยจาก nasopharyngeal aspiration ไม่ช่วยในการวินิจฉัย เพราะพบ
colonization ของเชื ้อแบคทีเรี ยได้ ในเด็กปกติ
•
Hemoculture ควรทําเฉพาะในรายที่สงสัยเกิดจากเชื ้อแบคทีเรี ย หรื อ รายที่มีไข้ สงู โอกาสพบเชื ้อใน
เลือดน้ อยกว่าร้ อยละ 20 แต่ถ้าพบเชื ้อจะช่วยในการวินิจฉัยเชื ้อที่เป็ นสาเหตุ
•
การตรวจหา antigen ของไวรัส จาก nasopharyngeal aspirate จะช่วยในการวินิจฉัยโรคปอดบวม
ที่เกิดจากเชื ้อไวรัสได้ เช่น respiratory syncytial virus, adenovirus, influenza virus แต่ทําได้
•
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•

•
•

เฉพาะในบางสถาบันเท่านัน้ ส่วนการหา antigen ของแบคทีเรี ยในเลือด, nasopharynx และ
pleural effusion ยังมีความแม่นยําน้ อย
Pleural fluid gram stain และ culture กรณีที่มี pleural effusion ควรเจาะดูลกั ษณะของ effusion
ย้ อมและส่งเพาะเชื ้อ จะช่วยในการหาเชื ้อที่เป็ นสาเหตุได้
Cold agglutinin และ mycoplasma titer ทําในรายที่สงสัยสาเหตุจากเชื ้อ mycoplasma
Tuberculin test ในรายที่สงสัยเป็ นวัณโรคปอด

การจําแนกกลุ่มผู้ป่วยโรคปอดบวม
เพื่อให้ การรักษาเป็ นไปตามแนวทางที่ถกู ต้ อง ควรแบ่งกลุม่ ผู้ป่วยโรคปอดบวมเป็ น 3 กลุม่ ดังนี ้
1. โรคปอดบวมไม่ รุนแรง สามารถให้ การรักษาแบบผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยกลุม่ นี ้ ได้ แก่ ผู้ป่วย
โรคปอดบวมที่มีอตั ราการหายใจเร็วตังแต่
้ 50 ครัง้ /นาทีขึ ้นไป (เด็กอายุ 2 เดือน ถึง 1 ปี )
และ 40 ครัง้ /นาทีขึ ้นไป (เด็กอายุ 1 ปี ถึง 5 ปี )
2. โรคปอดบวมรุ นแรง ต้ องรับไว้ รักษาในโรงพยาบาล ได้ แก่
- เด็กอายุ < 2 เดือน อัตราการหายใจตังแต่
้ 60 ครัง้ /นาทีขึ ้นไป
- ผู้ป่วยโรคปอดบวมที่มี chest wall retraction ที่บริเวณส่วนล่างของทรวงอก
3. โรคปอดบวมรุ นแรงมาก ต้ องรี บรับไว้ รักษาในโรงพยาบาลโดยด่วน ได้ แก่
- มีอาการและอาการแสดงของ hypoxemia หอบ ชายโครงบุม๋ เขียว หยุดหายใจ เป็ นต้ น
- ซึม ไม่สามารถดื่มนํ ้าหรื อนมได้ มีอาการแสดงของภาวะช็อก เช่น ชีพจรเบาเร็ ว ปลายมือ
ปลายเท้ าเขียว
การดูแลรั กษา
การรั กษาจําเพาะ (specific treatment)
1. ในรายที่เป็ นปอดบวมจากเชื ้อไวรัส ไม่มียารักษาที่จําเพาะ การให้ supportive care รวมทัง้
การบําบัดรักษาทางระบบหายใจที่เหมาะสมเป็ นสิง่ สําคัญที่จะช่วยให้ ผ้ ปู ่ วยหายจากโรค
โดยไม่มีภาวะแทรกซ้ อน
2. ในกรณีที่สงสัยว่ามีสาเหตุจากเชื ้อแบคทีเรี ยหรื อเชื ้ออื่น ๆ และยังไม่สามารถแยกเชื ้อได้
ชัดเจน พิจารณาให้ ยาปฏิชีวนะดังนี ้
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โรคปอดบวมไม่ รุนแรง (แผนภูมิที่ 3)
เด็กอายุ 2 เดือน – 5 ปี
ให้ กิน amoxycillin 40-50 มก./กก./วัน แบ่งวันละ 3 ครัง้ ถ้ าแพ้ ยากลุม่ penicillin ให้ กิน
erythromycin 30-40 มก./กก./วัน เมื่อกินยา 2 วันแล้ ว ควรให้ กลับมาตรวจอีกครัง้ ถ้ าอาการดีขึ ้นให้ กิน
ยาจนครบ 5-7 วัน ถ้ าไม่ดีขึ ้นพิจารณาเปลี่ยนยาหรื อรับไว้ ในโรงพยาบาล และให้ การรักษาแบบปอด
บวมรุนแรง
ในกรณีที่เปลี่ยนยา ควรให้ ยาปฏิชีวนะที่ครอบคลุมเชื ้อ H.influenzae และ S.pneumoniae ที่
ดื ้อยา และ S.aureus ได้ ดีขึ ้น ได้ แก่ cefuroxime axetil หรื อ amoxycillin + clavulanic acid หรื อ
cefprozil หรื อ cefaclor (ดูรายละเอียดในตารางที่ 5 และ 7)
ในเด็กเล็กที่อายุตํ่ากว่า 6 เดือน และเป็ นปอดบวมโดยไม่มีไข้ สงสัยว่าเป็ นปอดบวมจากเชื ้อ
Chlamydia trachomatis ให้ erythromycin นาน 14 วัน
เด็กอายุ 5 – 15 ปี
ให้ กิน amoxycillin หรื อ penicillin V นาน 5 - 7 วัน ถ้ าสงสัยว่าเป็ นปอดบวมจากเชื ้อ
Mycoplasma pneumoniae หรื อ Chlamydia pneumoniae ให้ erythromycin นาน 14 วัน
โรคปอดบวมรุ นแรงและรุ นแรงมาก ต้ องรับไว้ รักษาในโรงพยาบาล (แผนภูมิที่ 4)
เด็กอายุต่าํ กว่ า 2 เดือน
เมื่อเป็ นปอดบวมถือว่ารุนแรงทุกราย ให้ ยาปฏิชีวนะชนิดฉีด คือ penicillin หรื อ ampicillin
ร่วมกับ aminoglycoside หรื อ 3rd generation cephalosporin เช่น cefotaxime หรื อ ceftriaxone นาน
7-10 วัน
ถ้ ามีข้อสนับสนุนว่าเกิดจากเชื ้อกรัมลบ ควรให้ ยาปฏิชีวนะนาน 14-21 วัน
ถ้ ามีข้อบ่งชี ้ว่าติดเชื ้อ S.aureus ควรให้ cloxacillin ตังแต่
้ เริ่มแรก และให้ นาน 3 สัปดาห์
เด็กอายุ 2 เดือน – 5 ปี
ให้ ฉีด ampicillin IV ทุก 6 ชัว่ โมง อย่างน้ อย 3 วัน ถ้ าดีขึ ้นจึงเปลี่ยนเป็ น amoxycillin กินจน
ครบ 7 วัน
ในรายที่เป็ นรุนแรงมาก หรื อมีภมู ิต้านทานพร่อง ให้ ฉีด ampicillin ร่วมกับ aminoglycoside
หรื อ cephalosporin ที่ครอบคลุมเชื ้อ H.influenzae ที่ดื ้อยา ได้ แก่ cefuroxime หรื อ cefotaxime หรื อ
amoxycillin + clavulanic acid ให้ ยาทังหมดนาน
้
10-14 วัน
ในรายที่มีอาการแสดงของ Staphylococcal pneumonia ชัดเจน ให้ ฉีด cloxacillin ตังแต่
้
เริ่มแรก เมื่ออาการดีขึ ้น เปลี่ยนเป็ นยากิน ให้ นานทังหมดอย่
้
างน้ อย 3 สัปดาห์
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เด็กอายุ 5 – 15 ปี
ให้ penicillin G IV ทุก 6 ชัว่ โมง จนไข้ ลงอย่างน้ อย 7 วัน แล้ วเปลี่ยนเป็ น penicillin V หรื อ
amoxycillin กินจนครบ 3 วัน ถ้ าแพ้ ยากลุม่ penicillin ให้ ยาในกลุม่ erythromycin แทน
ถ้ าไม่ดีขึ ้นหรื อสงสัยว่าเกิดจากเชื ้อ S.pneumoniae ที่ดื ้อยา ให้ penicillin ขนาด 200,000300,000 ยูนิต/กก./วัน หรื อ cefotaxime หรื อ ceftriaxone
ถ้ ามีข้อมูลที่สนับสนุนว่าเป็ น staphylococcal pneumonia ให้ เริ่มด้ วย cloxacillin 100-150
มก./กก./วัน แล้ วปรับเปลี่ยนยาตามผลเพาะเชื ้อ ถ้ าเป็ นจากเชื ้อ S.aureus ควรให้ ยานานอย่างน้ อย 3
สัปดาห์ ในกรณีที่มี empyema หรื อ pleural effusion ให้ เพิ่มขนาด cloxacillin เป็ น 200-300 มก./กก./
วัน
การรั กษาทั่วไป (general supportive care) ได้ แก่
1. ให้ สารนํ ้าให้ เพียงพอ แนะนําให้ ผ้ ปู ่ วยดื่มนํ ้ามาก ๆ ในรายที่หอบมาก ท้ องอืด กินอาหาร
ไม่ได้ พิจารณาให้ สารนํ ้าทางหลอดเลือดดํา และงดอาหารทางปาก
2. ให้ ออกซิเจน พิจารณาให้ ในรายที่มีอาการเขียว หายใจเร็ ว (อัตราการหายใจตังแต่
้ 70 ครัง้
ต่อนาทีขึ ้นไป) หอบชายโครงบุม๋ กระวนกระวาย หรื อซึม
3. ให้ ยาขยายหลอดลมในรายที่ได้ ยินเสียง wheeze หรื อ rhonchi และมีการตอบสนองดีตอ่
ยาขยายหลอดลม
4. พิจารณาให้ ยาขับเสมหะหรื อยาละลายเสมหะ ในกรณีที่ให้ สารนํ ้าเต็มที่แล้ วแต่เสมหะยัง
เหนียวอยู่
5. ทํากายภาพบําบัดทรวงอก (chest physical therapy) ได้ แก่ การจัดท่าระบายเสมหะและ
เคาะปอดให้ กบั เด็กที่มีเสมหะคัง่ ค้ างในหลอดลม เพื่อช่วยให้ เสมหะถูกขับออกจากปอดและหลอดลมได้
ดีขึ ้น ในผู้ป่วยที่อาการหนักอาจให้ เพียงการสัน่ สะเทือนบริ เวณทรวงอก (vibration) และช่วยดูดเสมหะก็
จะช่วยระบายเสมหะที่คงั่ ค้ างในหลอดลมออกมาได้
6. การรักษาอื่น ๆ ตามอาการ ได้ แก่ ยาลดไข้
7. ในผู้ป่วยที่มีภาวะการหายใจล้ มเหลวหรื อหยุดหายใจพิจารณาใส่ท่อหลอดลมคอและ
เครื่ องช่วยหายใจ
ข้ อบ่ งชีใ้ นการรั บผู้ป่วยไว้ รักษาในโรงพยาบาล
นอกจากผู้ป่วยโรคปอดบวมที่มีอาการรุนแรง และรุนแรงมากแล้ ว ยังมีข้อบ่งชี ้อื่น ๆ ที่ใช้ ในการ
พิจารณารับผู้ป่วยไว้ ในโรงพยาบาล เช่น ในรายสงสัยว่าเชื ้อก่อโรคเกิดจากเชื ้อ S. aureus เพราะมักจะมี
อาการเปลี่ยนแปลงเร็ ว และรุนแรง ตลอดจนทําให้ เกิดภาวะแทรกซ้ อนได้ บอ่ ย
(pleural effusion,
empyema, lung abscess) หรื อในรายที่ให้ การรักษาเบื ้องต้ นแล้ วอาการทรุดลงหรื อไม่ดีขึ ้น หรื อในราย
ที่ไม่มีผ้ ดู แู ลผู้ป่วยอย่างใกล้ ชิด หรื อบ้ านอยูไ่ กล บิดามารดาไม่สามารถพาผู้ป่วยมาติดตามการรักษา
อย่างต่อเนื่องได้
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ตารางที่ 5 : ขนาดยาชนิดรั บประทานที่ใช้ รักษาโรคปอดบวม*
ชนิดยา

Amoxycillin
Erythromycin
Amoxycillin + clavulanic acid
Cefuroxime axetil
Cefprozil
Cefaclor

ขนาดยา
(มก./กก./วัน)

จํานวนครัง้ ที่ให้

40-50
30-40
40-50
40-50
30-40
40-50

3 ครัง้ /วัน
3-4 ครัง้ /วัน
2-3 ครัง้ /วัน
2 ครัง้ /วัน
2 ครัง้ /วัน
3 ครัง้ /วัน

* การพิจารณาเลือกใช้ ชนิดใดขึ ้นกับความรุนแรงของโรค, MIC, bioavailability และ invivo study
ตารางที่ 6 : ขนาดยาชนิดฉีดที่ใช้ รักษาโรคปอดบวม
ชนิดยา

Ampicillin
Amoxycillin + clavulanic acid
Cloxacillin**
Penicillin G sodium
Gentamicin
Amikacin
Cefuroxime
Cefotaxime
Ceftriaxone

ขนาดยา
(มก./กก./วัน)

แบ่งให้ ทกุ

100-200
40-50
100-150
100,000-200,000
ยูนิต/กก./วัน
5-7
15-30
100-150
100-150
50-80

6 ชัว่ โมง
8 ชัว่ โมง
6 ชัว่ โมง
6 ชัว่ โมง
8 ชัว่ โมง
8-12 ชัว่ โมง
6-8 ชัว่ โมง
6-8 ชัว่ โมง
8-12 ชัว่ โมง

** ถ้ าเป็ น empyema หรื อ pleural effusion หรื อ pneumatocele ให้ ขนาด 200-300 มก./กก./วัน
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ตารางที่ 7 : Minimal inhibitory concentration (MIC) ยาปฏิชีวนะชนิดรับประทานต่อเชื ้อแบคทีเรี ยใน
ทางเดินหายใจที่ดื ้อยา กลุม่ penicillin

ชนิดยา
Cephalexin
Cefaclor
Cefuroxime
Amoxycillin + clavulanic acid

MIC (มก./ลิตร) ต่อเชื ้อ
S.pneumoniae H.influenzae S.aureus Bioavailability
2.0
2.0
0.06
-

16.0
4.0
0.25
0.5

4.0
2.6
0.25
-

80%
50%
50%
-

(ดัดแปลงจาก Pechère JC. Community acquired pneumonia in children. Cambridge Medical
Publication 1995; pp. 81-82)
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Wheezing associated respiratory illness
บทนํา

Wheezing เป็ นเสียง soft musical sound ได้ ยินชัดเวลาหายใจออก แม้ จะไม่ใช้ เครื่ องฟั งก็
อาจได้ ยินได้ เกิดจากลมหายใจออกที่มีความเร็ วสูงไหลผ่านทางเดินหายใจที่แคบกว่าปกติ ทําให้ เกิด
การสัน่ สะเทือน (oscillation) ของหลอดลม เสียง wheeze ที่ได้ ยินเป็ นผลเนื่องมาจากการอุดตันของ
small airways ทําให้ เกิด positive intrapleural pressure (ปกติจะเป็ น negative pressure) ซึง่
มากกว่า pressure ใน trachea และ large airways แล้ วทําให้ เกิด secondary compression ของ
trachea และ large airways ในช่วงหายใจออก เกิดเป็ นเสียง wheeze ถ้ าเป็ นหลอดลมขนาดต่าง ๆ กัน
และเสียงเกิดพร้ อม ๆ กัน เรี ยก polyphonic wheezing ถ้ าเป็ นการอุดตันของ single airway เรี ยก
monophonic wheezing
ในทารกและเด็กเล็กเกิด wheezing ได้ บอ่ ยกว่าเด็กโตและผู้ใหญ่ เนื่องจากระบบโครงสร้ างและ
สรี รวิทยาของระบบทางเดินหายใจที่ตา่ งกัน ทําให้ ทางเดินหายใจตีบแคบได้ มากกว่า
Wheezing นอกจากจะเป็ น physical sign ที่สําคัญใน asthma แล้ ว ยังพบได้ บอ่ ยในเด็กเล็กที่
มีปัญหา acute respiratory tract infections แม้ วา่ ส่วนใหญ่จะพบร่วมกับ viral infections แต่สว่ นหนึง่
ก็ยงั พบได้ ร่วมกับ bacterial infections
เนื่องจากส่วนใหญ่ของ wheezing ที่เป็ นร่วมกับ acute respiratory tract infections ไม่ใช่
asthma terminology เดิมจึงใช้ คําว่า wheezing bronchitis แต่ตอ่ มาพบว่า ถ้ าใช้ คําว่า wheezing
bronchitis ทังหมดจะทํ
้
าให้ การวินิจฉัย asthma ถูกมองข้ ามไป ผู้ป่วยจึงมิได้ รับการรักษา asthma
อย่างถูกต้ องตังแต่
้ เริ่ มแรก จึงหันมาเรี ยก wheezing ทุกชนิดว่าเป็ น asthma ต่อมาตังแต่
้ ค.ศ. 1990 มี
การทบทวนเรื่ องนี ้ใหม่ จากการติดตามผู้ป่วย wheezing ระยะยาว พบว่า first attack ของ wheezing
ที่เป็ นร่วมกับ acute respiratory tract infections ในเด็กเล็ก มีสว่ นหนึง่ เท่านันที
้ ่เป็ น asthma การ
วินิจฉัย asthma จึงควรติดตามผู้ป่วยระยะยาว จึงจะให้ การวินิจฉัยได้ ถกู ต้ อง เด็กที่มี recurrent
wheezing อาจเกิดจาก viral infection ได้ เมื่อเด็กโตขึ ้น wheezing ก็จะหายไปเอง
WHO/ARI/93.29 ให้ นิยาม first wheezing ในเด็กขวบปี แรกเป็ น bronchiolitis ถ้ าเด็กอายุเกิน
1 ปี เป็ น possible asthma ส่วน recurrent wheezing ถือว่าเป็ น asthma
การศึกษาของ พ.ญ. มุกดา หวังวีรวงศ์ และคณะ ระหว่างปี พ .ศ. 2529 – 2530 พบว่าในเด็กที่
เป็ น lower respiratory tract infections จํานวน 560 ราย มี wheezing ร้ อยละ 12.7 และในเด็กที่มี
wheezing ร้ อยละ 50.7 พบร่วมกับ pneumonia ต่อมาในปี พ.ศ. 2541-2542 จากการศึกษาโดย พญ.
สุภรี สุวรรณจูฑะ และคณะ พบว่า ผู้ป่วยเด็ก lower respiratory infections จํานวน 215 รายใน
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อําเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ มี wheezing ร่วมด้ วยถึงร้ อยละ 56.3 และในผู้ป่วย pneumonia 88
รายมี wheezing ร่วมด้ วยถึงร้ อยละ 50 ทําให้ wheezing associated respiratory illness (WARI) มี
ความสําคัญมากขึ ้น ควรจะได้ มีการรักษาพยาบาลให้ ถกู ต้ องเป็ นไปในทิศทางเดียวกัน จึงเห็นควรให้ ทํา
แนวทางสําหรับกุมารแพทย์ขึ ้น
สาเหตุของ wheezing และ recurrent wheezing ในเด็กมีได้ หลายสาเหตุ ดังตารางที่ 8 และ 9
ตารางที่ 8 สาเหตุของ wheezing ในเด็กจําแนกตามวัยของเด็ก
Infancy
Acute :-

Bronchiolitis
Asthma
Chronic:- Asthma
Recurrent aspiration
Vascular ring/sling
Tracheal stenosis
Tracheomalacia
Environmental exposure
- passive smoking

Older child / adolescence
Acute :- Asthma
Foreign body
Allergic reaction
Chronic:- Asthma
Retained foreign body
Vascular ring / sling
Tracheomalacia
Allergic bronchopulmonary
- aspergillosis
Pulmonary hemosiderosis
Psychogenic
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ตารางที่ 9 สาเหตุของ recurrent or persistent wheezing ในเด็ก
Reactive airway disease
Atopic asthma
Infection associated airway reactivity
Exercise-induced asthma
Salicylate-induced asthma and nasal polyposis
Other hypersensitivity reactions :
Hypersensitivity pneumonitis
Tropical eosinophilia
Visceral larva migrans
Allergic aspergillosis
Aspiration :
Foreign body
Food, saliva, gastric contents
Laryngo-tracheoesophageal cleft
Tracheoesophageal fistula, H-type
Pharyngeal incoordination or neuromuscular weakness
Ciliary dyskinesis
Cardiac failure
Bronchiolitis obliterans
Extrinsic compression of airways
Vascular ring
Enlarged lymph node
Mediastinal tumor
Lung cysts
Tracheobronchomalacia
Endobronchial masses
Gastroesophageal reflux
Pulmonry hemosiderosis
Sequelae of bronchopulmonary dysplasia (BPD)
“Hysterical” airway closure
Cigarette smoke, other environmental insults

32
Wheezing in ARI
Wheezing เป็ นอาการที่พบได้ บอ่ ยในเด็กเล็ก ประมาณ 1 ใน 3 ของเด็กวัย 3 ปี แรกจะมีประวัติ
wheezing ร่วมกับ URI เมื่อเด็กโตขึ ้นทางเดินหายใจจะกว้ างขึ ้น การเกิด viral infection ลดน้ อยลง เด็ก
จะมี wheezing น้ อยลง พบว่าประมาณร้ อยละ 60 ของเด็กที่เคยมี wheezing ใน 3 ปี แรก จะหายเมื่อ
อายุ 6 ปี ส่วนที่ยงั คงมี wheezing ต่อไปมักเป็ นกลุม่ ที่มี associated atopy และเป็ น asthma ซึง่ เป็ น
กลุม่ ที่มีความสําคัญที่จะต้ องได้ รับการรักษาให้ ถกู ต้ อง
สาเหตุของ wheezing in ARI เกิดจาก
1. Virus ในเด็กเล็กอาจเกิดจาก RSV, parainfluenza, adenovirus, coronavirus ส่วนในเด็ก
โตอาจพบ rhinovirus, influenza A ในเด็กอายุเกิน 2 ปี อาจมี IgE response ต่อ viral infection ในเด็ก
ที่เคยเป็ น RSV bronchiolitis เมื่อหายแล้ วอาจมี recurrent wheezing ได้ อีกหลายเดือน ซึง่ แยกได้ ยาก
จาก early episode ของ asthma
2. Bacteria พบได้ น้อยในเด็กอายุมากกว่า 3 ปี อาจเกิดได้ จาก Chlamydia pneumoniae,
Mycoplasma pneumoniae ในเด็กเล็กอาจพบได้ จาก S. pneumoniae, H. influenzae
3. Mixed viral – bacterial infection พบได้ บอ่ ย
ในเด็กเล็กที่มี wheezing ครัง้ แรกร่วมกับ ARI ให้ นกึ ถึง acute bronchiolitis เป็ นอันดับแรก
และควรให้ การวินิจฉัยแยกโรคจาก asthma ที่มี ARI ร่วมด้ วย นอกจากนันควรนึ
้
กถึงสาเหตุอื่น ๆ ตาม
ตารางที่ 8
แนวทางการรักษาโรคติดเชื ้อระบบหายใจส่วนล่างที่มี wheezing ให้ ปฏิบตั ดิ งั นี ้
1. รายที่ไม่ มี respiratory distress ให้ rapid-acting bronchodilator (inhaled beta-2
agonist) แล้ วรอ 30 นาที ถ้ า wheezing ลดลงและ
- ไม่มี fast breathing ให้ oral bronchodilator ต่อ ประมาณ 3-5 วัน
- ยังมี fast breathing ให้ นกึ ถึง pneumonia นอกจากให้ oral bronchodilator ควร
พิจารณาให้ antibiotic ร่วมด้ วยอย่างน้ อย 5 วัน
2. รายที่มี respiratory distress แยกเป็ น
2.1 First episode of wheezing (แผนภูมิท่ ื 5)
ในเด็กอายุตํ่ากว่า 18 เดือน มักเกิดจาก bronchiolitis ในเด็กโตอาจเป็ นจากการติดเชื ้อ virus หรื อ
bacteria อื่น ๆ หรื อเป็ นอาการแสดงครัง้ แรกของ asthma การรักษาให้ oxygen และ nebulized beta2 agonist แล้ วรอ 10-15 นาที พิจารณาการรักษาต่อไปดังนี ้
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- ไม่ดีขึ ้น ยังมี wheeze มาก อาจลองให้ 2nd dose bronchodilator ถ้ าอาการยังไม่ดีขึ ้น
วินิจฉัยว่าเป็ น acute bronchiolitis ควรรับไว้ รักษาในโรงพยาบาล ให้ supportive care และ nebulized
epinephrine พิจารณาให้ antibiotic ในรายที่สงสัยว่ามี pneumonia ร่วมด้ วย
- ดีขึ ้นบ้ าง แต่มี fast breathing น่าจะเป็ น pneumonia with wheezing หรื อ reactive
airway disease พิจารณาให้ antibiotic ตามความเหมาะสมอย่างน้ อย 5 วัน และ oral bronchodilator
- ดีขึ ้นมาก ไม่มี wheeze น่าจะเป็ น bronchitis ที่มี reactive airway disease หรื อ
asthma ให้ oral bronchodilator ประมาณ 3-5 วัน
2.2 Recurrent wheezing (แผนภูมิท่ ี 6)
ส่วนใหญ่เป็ น asthmatic attack หรื อ post bronchiolitic wheeze ให้ การรักษา
เหมือนกัน ถ้ ามี cyanosis ไม่กินนม นํ ้า ตังแต่
้ แรก ให้ รับไว้ ในโรงพยาบาล ให้
oxygen และ
bronchodilator ทันที ในรายที่ไม่มี cyanosis ให้ try bronchodilator ที่ OPD โดยให้ nebulized beta2 agonist อาจให้ ซํ ้า 2-3 ครัง้ ห่างกัน 10-15 นาที ร่วมกับการให้ oxygen ดู response หลังการพ่นยา
ทุกครัง้ แล้ วพิจารณาการรักษาเช่นเดียวกับ asthma ดังนี ้
- อาการรุนแรง ยังมี distress ให้ admit ให้ oxygen, inhaled short-acting beta-2
agonist ทุก 1-2 ชัว่ โมง, systemic corticosteroids ถ้ ายังไม่ดีขื ้น อาจพิจารณาให้ intravenous
aminophylline ให้ antibiotics ในรายที่มี pneumonia หรื อ แยก pneumonia ไม่ได้ เมื่ออาการดีขึ ้น จึง
เปลี่ยนเป็ น oral bronchodilator ไปกินต่อที่บ้าน 1-2 สัปดาห์
- อาการไม่รุนแรง ไม่มี distress ให้ oral bronchodilator ไปกินที่บ้าน ถ้ ามี fast
breathing ด้ วย ต้ องนึกถึง pneumonia พิจารณาให้ antibiotics ตามความเหมาะสม
ถ้ าคิดว่า recurrent wheezing เกิดจากสาเหตุอื่น ต้ อง investigate หาสาเหตุ แล้ วให้ การ
รักษาตามแนวทางของโรคที่วินิจฉัยได้ ตอ่ ไป
การเลือกใช้ ยาขยายหลอดลม
Rapid-acting bronchodilator นิยมใช้ beta-2 agonist respiratory solution หรื อ nebulizing
solution เช่น salbutamol ขนาด 0.05-0.15 มก./กก./ครัง้ (ไม่เกิน 2.5 มก./ครัง้ ) หรื อ terbutaline 0.20.3 มก./กก./ครัง้ (ไม่เกิน 5 มก./ครัง้ ) ใส่ใน medication nebulizer แล้ วใส่ normal saline รวมให้ ได้
ปริมาตร 2.5 – 3 มล. ให้ ทาง face mask หรื อ mouth piece โดยใช้ oxygen flow rate 6-8 ลิตร/นาที
อาจใช้ beta-2 agonist ชนิด metered dose inhaler พ่นผ่าน spacer ขนาด 2-3 puffs ถ้ าไม่ดีขึ ้นใน 5
นาที ให้ พน่ ได้ อีก 2 puffs
Oral bronchodilators อาจให้ salbutamol กินขนาด 0.1 มก./กก./ครัง้ (ไม่เกิน 2 มก.) วันละ
3-4 ครัง้ หรื อ terbutaline กินขนาด 0.075 มก./กก./ครัง้ (ไม่เกิน 2.5 มก.) วันละ 3-4 ครัง้
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