38 Royal Thai Air Force Medical Gazette

Vol. 65 No. 1 January - April 2019

(Original Article)

Comparison Rate of Hospitalization between Noninvasive Ventilator and
Standard Medical Therapy in Acute Asthmatic Attack in
Emergency Department, Bhumibol Adulyadej Hospital, RTAF.
Patthamaporn Putthapibal MD.*, Aorawan Saibuatong MD.*
*Emergency unite, Department of Outpatient Clinic, Bhumibol Adulyadej Hospital
Correspondence to : Gox1989@hotmail.com

Background : Noninvasive ventilation (NIV) has a greater role in the management of patients with acute
respiratory failure recently, especially in management of exacerbation of chronic obstructive airway disease
which has pathophysiology similar to asthma. However, its efficacy in treating patient with acute asthmatic
attack is not well defined.
Objective : The purpose of this study was to compare the rate of hospitalization between applying NIV to
standard medical therapy and standard medical therapy alone in the patients with acute asthmatic attack.
Material and methods : The patients were randomized to receive standard medical therapy combines with
NIV or standard medical therapy alone. The primary outcome was the rate of hospitalization. The secondary
outcomes were the rate of intubation, duration of hospitalization, doses of bronchodilator and the
percentage of change of the peak flow. The inspiratory positive airway pressure (IPAP) and expiratory
positive airway pressure (EPAP) started at 10 cmH2O and 5 cmH2O. The IPAP was titrated by 2 cmH2O each
time (max = 20 cmH2O)
Results : 61 patients who presented with acute asthmatic attack were divided in 2 groups. 30 patients were
randomly assigned to NIV plus standard medical therapy and 31 patients to standard medical therapy alone.
The intubation rate (control = 0 %, NIV = 0 % p=NA) was not significantly different between two groups).
NIV can decreased hospitalization rate (control = 48.4 %, NIV = 30 % p=0.142) but not significantly.
There was significant improvement in pulmonary function in the group using NIV than another group.
The duration of hospitalization (control = 46.817.2 hours, NIV =37.912.4 hours p=0.024) and doses of
bronchodilator (control = 31.213.6 times, NIV = 25.18.8 times p=0.044) were significantly decrease in the NIV
group.
Conclusion : The applying of NIV to standard medical therapy can decrease rate of hospitalization but not
significantly. NIV significantly shortened the duration of hospitalization, decreased doses of bronchodilator
and improved pulmonary function. These can be the solution for overcrowding problem in hospital.
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exacerbation of chronic obstructive pulmonary
disease, cardiogenic pulmonary edema, postextubation respiratory failure, acute respiratory
failure in neuromuscular disease โดยสามารถลดอัตรา
การใส่ท่อช่วยหายใจและลดภาวะแทรกซ้อนทีเกิดจากการใส่
ท่อช่วยหายใจได้ เช่น การติดเชือทีเกิดจากการใส่ทอ่ ช่วยหายใจ
(ventilator associated pneumonia) และยังลดระยะเวลา
ในการนอนโรงพยาบาลอีกด้วย โดยผู ป้ ่ วยบางรายได้รบั การ
รักษาที ห้องฉุ กเฉิ นและได้ร บั อนุ ญาตให้กลับบ้านได้ โดย
ไม่จาํ เป็นต้องนอนโรงพยาบาล ในปัจจุบนั ได้เริมมีการนํา NIV
มาใช้ในผู ป้ ่ วยโรคหอบหืดทีมีอาการหอบเฉี ยบพลัน (Acute
asthmatic attack) มากขึ นเนื องจากเป็ นโรคที มีพ ยาธิ
สรีรวิทยาคล ้ายกับโรคถุงลมโป่ งพอง (chronic obstructive
pulmonary disease, COPD) แต่ยงั ไม่ มีผลการศึ กษา
ทีแน่ชดั ถึงเรืองประสิทธิภาพ ข้อดีและข้อเสียของการใช้ NIV
ในผู ป้ ่ วยโรคหอบหืดทีมีอาการหอบเฉี ยบพลัน(2-4)
โรงพยาบาลภู มิพลอดุลยเดชมีผู ป้ ่ วยโรคหอบหืด
ทีมีอาการหอบเฉี ยบพลันมารับการรักษาทีห้องฉุ กเฉิ น เป็ น
จํานวนมากและมีแนวโน้มทีจะเพิมขึนในแต่ละปี โดยในช่วง
ระยะเวลาตังแต่ปี
ถึง ปี
มีผู ้ป่ วยเฉลียประมาณปีละ
(5)
ราย โดยผู ้ป่ วยแต่ ล ะรายมี ร ะยะเวลาในการนอน
โรงพยาบาลทีแตกต่างกันไปขึนอยู ่กบั ความรุนแรงของอาการ
และภาวะแทรกซ้อนทีเกิดขึน บางรายทีมีอาการรุนแรงมาก
มี ค วามจํา เป็ นต้องใส่ ท่ อช่ ว ยหายใจ ซึ งทํา ให้ต ้องนอน
โรงพยาบาลนานขึน เสียค่ าใช้จ่ายในการดู แลมากขึน อีกทัง
ยังเพิ มความเสี ยงในการติ ด เชื อจากการใส่ ท่ อช่ ว ยหายใจ
ซึงยิงเพิมระยะเวลาในการนอนโรงพยาบาลและเสียค่ าใช้จ่าย
ในการดูแลรักษามากขึนไปอีก เพราะเหตุนีหากมีวธิ ีทช่ี วยลด
อัตราการใส่ ท่ อช่ ว ยหายใจได้ ก็ จะช่ ว ยลดอัตราการนอน
โรงพยาบาลได้
จากการศึ กษางานวิจ ัยหลายฉบับยังไม่ มีข อ้ สรุ ป
ทีแน่ชดั ถึงการนํา NIV มาใช้ในผูป้ ่ วยหอบหืดทีมีอาการหอบ
เฉี ยบพลันว่าสามารถช่วยลดอัตราการนอนโรงพยาบาล และ
ลดอัตราการใส่ทอ่ ช่วยหายใจได้จริงหรือไม่ Dheeraj G et al.
(A Prospective randomized Controlled trial on the
efficacy of Noninvasive Ventilation in severe acute
ศึ กษาผู ป้ ่ วยทีมีอาการหอบ
asthma)(6) ทําวิจยั ในปี
เฉียบพลันแบบรุนแรงใน respiratory ICU 53 คน ทําการ
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สุ่ มแบ่ ง กลุ่ มที รั กษาโดยใช้ NIV ร่ ว มกั บ standard
medical therapy 28 คน และรักษาโดย standard
medical therapy 25 คน โดยมีลกั ษณะพืนฐานของประชากร
ทัง กลุ่มไม่ แตกต่างกันและได้ร บั standard medical
therapy เหมือนกัน กลุม่ ทีใช้ NIV กําหนด inspiratory and
expiratory airway pressures เท่ากับ cmH2O และ
cmH2O ตามลําดับ จากผลการศึกษาพบว่าสามารถช่วยลด
ระยะเวลาในการนอนโรงพยาบาลและระยะเวลาทีอยูใ่ น ICU
และลดจํานวนการพ่นยาขยายหลอดลมได้อย่างมีน ัยสําคัญ
ทางสถิตแิ ต่ค่าอัตราการหายใจของผูป้ ่ วย ค่า FEV1 และค่า
PaO2/FiO2 ดีข ึนในทังสองกลุ่ มโดยไม่แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญ จากงานวิจยั นีสามารถสรุปได้วา่ NIV สามารถลด
ระยะเวลาในการนอนโรงพยาบาลได้ แต่เนืองจากการวิจยั นี
มีจาํ นวนประชากรค่อนข ้างน้อยจึงยังไม่ได้ผลสรุปทีชัดเจน
Arie S. (A pilot prospective, randomized,
placebo-controlled trial of bilevel positive airway presศึกษา
sure in acute asthmatic attack)(7) ทําวิจยั ในปี
ผู ้ป่ วยทีมีอาการหอบเฉียบพลันแบบรุนแรงทีมารับการรักษาใน
ห้องฉุ กเฉิ น ของโรงพยาบาลแห่ งหนึ งในประเทศอิ สราเอล
ทําการสุ่มแบ่งกลุม่ ละ คน ในกลุม่ ที ให้การรักษาโดยใช้
nasal bilevel pressure ventilation (BPV) ร่ วมกับ
conventional medical therapy และในกลุม่ ที ใช้หน้ากาก
ทีมีลกั ษณะเหมือนกันแต่ใช้ความดันทีตํากว่าสําหรับการรักษา
(subtherapeutic BPV) ร่วมกับ conventional medical
therapy โดยทีทังสองกลุม่ มีลกั ษณะทางคลินิกขณะเริมนอน
โรงพยาบาลไม่แตกต่างกัน ผลการศึกษาพบว่า BPV สามารถ
ช่วยเพิมประสิทธิภาพการทํางานของปอดโดยวัดจากค่า FEV1
ทีเพิมขึนมากกว่า % ( % in BPV group vs 20 % in
control group, p<0.004) และช่วยลดอัตราในการนอน
โรงพยาบาลได้อย่างมีนยั สําคัญ ( . % in BPV group vs
62.5 % in control group, p=0.0134) โดยการศึกษานีเป็ น
เพียงการศึกษาแบบ pilot study เท่านันซึงมีกลุ่มประชากร
ในการศึกษาน้อยและใช้ BPV 3 ชัวโมงต่อครัง ซึงเป็ นระยะ
เวลาทีค่ อนข้างสันทําให้มผี ลต่อการแปลผลได้
Michaela SS. et al. (Outcomes of Noninvasive and Invasive Ventilation in Patients Hospitaเป็น
lized with Asthma Exacerbation)(8) ศึกษาในปี
การศึกษายอ้ นกลับเปรียบเทียบระหว่างการใส่ท่อช่วยหายใจ
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(IMV) กับการใส่ NIV ในผู ป้ ่ วยโรคหอบหืดทีมีอาการหอบ
เฉียบพลันอย่างรุนแรงทีมารับการรักษาใน
โรงพยาบาล
มีผู ป้ ่ วยทังหมด , คน มีผู ป้ ่ วย , คน ( %)
ทีต้องการใช้เครื องช่ วยหายใจ โดยใช้เป็ น NIV 556 คน
( %) และใส่ IMV 668 คน ( %) โดยมี คนทีใส่ NIV
แลว้ ไม่ได้ผลต้องเปลียนมาใส่ทอ่ ช่วยหายใจ (NIV failure)
จากการศึกษานีพบว่าผูป้ ่ วยมีอตั ราการเสียชีวติ เท่ากับ . %
ในกลุม่ non-ventilated, 2.3 % ในกลุม่ NIV, 14.5 % ในกลุม่
IMV, 15.4 % ในกลุม่ NIV failure และระยะเวลาการนอน
โรงพยาบาลเฉลียเท่ากับ . วัน ในกลุม่ non-ventilated,
. วัน ในกลุม่ NIV, 6.7 วัน ในกลุม่ IMV, 10.9 วัน ในกลุม่
NIV failure พบว่าการใส่ NIV มีประสิทธิภาพในการรักษามาก
กว่าการใส่ทอ่ ช่วยหายใจในแง่ของอัตราการเสียชีวติ และระยะ
เวลาการนอนโรงพยาบาล แต่ในกลุ่ม NIV failure มีอตั รา
การเสี ยชี ว ิตและระยะเวลาในการนอนโรงพยาบาลสู งสุ ด
ซึ งคาดว่ าเกิ ดจากการที ใส่ ท่ อช่ วยหายใจช้าไปทําให้ผู ป้ ่ วย
มีอาการแย่ลง
อย่ างไรก็ ตามปัจจุ บ ันยัง ไม่ มี การศึ กษาใดที บ่ ง
บอกถึ งประสิ ทธิ ภ าพที แน่ ช ัดของการใช้ NIV ในผู ้ป่ วย
โรคหอบหืดทีมีอาการหอบเฉียบพลันและยังไม่มีการศึกษาใด
ทีบอกว่าการใช้ NIV เป็ นอันตรายต่อคนไข้โรคหอบหืดทีมี
อาการหอบเฉี ยบพลัน ผู ว้ ิจ ัยจึ ง จัด ทํา งานวิจ ัยเพื อศึ กษา
ประสิ ทธิ ภาพการใช้ NIV ในการรักษาผู ป้ ่ วยหอบหืด ที มี
อาการหอบเฉี ยบพลันทีมารักษาในห้องฉุ กเฉิ นโรงพยาบาล
ภูมิพลอดุลยเดชโดยศึ กษาเปรียบเทียบกับการรักษาด้วยยา
แบบมาตรฐาน
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ness, hemodynamic unstable, uncooperative, unsuitable face mask และ กรณีคือผู ้ป่ วยทีมีข ้อบ่งชีในการใส่ทอ่
ช่วยหายใจตังแต่แรก ผู ป้ ่ วยทีมีการติดเชือในระบบทางเดิน
หายใจส่วนล่าง (lower respiratory tract infection) ร่วมด้วย
ผู ป้ ่ วยทีสิทธิการรักษาทีโรงพยาบาลอืนทีวางแผนว่าจะส่งตัว
ผู ไ้ ปรักษาทีโรงพยาบาลตามสิทธิ ทําให้ไม่สามารถเก็บข้อมูล
ต่อได้และผู ป้ ่ วยทีไม่ยนิ ยอมเข้าร่วมโครงการ
ขนาดตัว อย่างใช้สู ตรคํา นวนกลุ่ มตัวอย่ าง two
independent proportions โดยผูว้ จิ ยั ได้อา้ งอิงการผลการ
ศึกษาของ Soroksky A et al.(9) ทีมีอตั ราการนอนโรงพยาบาล
17.6 % in BPV group และ . % in control group
P1(outcome / treatment) = 0.17, P2 (outcome/
control) = 0.62, Ratio (control/treatment) = 1, Alpha=
0.05, Z (0.975) = 1.959964, Beta = 0.10, Z (0.90)=
1.281552 Sample size: treatments = 23, controls = 23
Sample size by using a continuity correction:
treatments = 27, controls = 27 งานวิจยั นีจะต้องใช้ขนาด
ประชากรอย่างน้อย คนเพือให้ได้ความเชื อมัน %
power 90 %
เมือผู ้ป่ วยการรักษาเบืองต้น(10) แล ้ว แบ่งผูป้ ่ วยเป็ น
กลุ่ ม โดยการใช้การสุ่ ม ตัวอย่ างแบบกลุ่ มย่ อย (block
randomization) โดยกลุม่ ที ให้การรักษาแบบ standard
medical therapy กลุ่มที ให้การรักษาแบบ standard
medical therapy ร่ วมกับการใช้ NIV การใส่ NIV(2)
เลือกขนาดหน้ากากให้เหมาะสมกับใบหน้าของผู ้ป่ วย (full face
mask) ใช้ initial pressure setting: IPAP/EPAP = 10/5
cmH2O, titrate IPAP ทุก ถึง นาที เพิมทีละ cmH2O
ค่ าสู งสุดไม่เกิน cmH2O, supplement oxygen to
วิธีการดําเนิ นการวิจยั
รู ปแบบการวิจยั Prospective experimental maintain O2sat > 92 % โดยใช้ I:E ratio = 1:2 to 1:3
study ประชากรกลุ่ มตัวอย่าง และเกณฑ์การคัดเลือกคื อ หลังจากนันบันทึกข้อมูลผูป้ ่ วยตามใบกรอกข้อมูลทีเตรียมไว ้
ผู ป้ ่ วยโรคหอบหืดทีมีอาการหอบเฉี ยบพลันทีมารับการรักษา และวิเคราะห์โดยดู ระยะเวลาในการนอนโรงพยาบาล อัตรา
การใส่ท่อช่วยหายใจ จํานวนครังทีพ่นยา ค่ าอัตราความเร็ว
ที ห้องฉุ กเฉิ นโรงพยาบาลภู มิ พลอดุ ลยเดชตั งแต่ ว นั ที
กรกฎาคม ถึง พฤศจิกายน
โดยเกณฑ์คดั เขา้ คือ สู ง สุ ด ของลมที เป่ าอากาศขณะหายใจออกเต็ ม ที (peak
ผู ป้ ่ วยทีได้ร บั การวินิ จฉัยว่าเป็ นโรคหอบหืดทีมีอาการหอบ expiratory flow rate) ผลข ้างเคียง ความเสียงทีอาจเกิดขึน
เฉี ยบพลันที มารับการรักษาห้องฉุ กเฉิ น และให้การรักษา การเสียงต่อการเกิด barotrauma การเสียงต่อการเกิดภาวะ
ในเบื องต้นแล ว้ ไม่ ดี ข ึ น จํา เป็ น ต้องอยู ่ ให้การรักษาต่ อที การหายใจล ้มเหลวทีมาจากการใส่ทอ่ ช่วยหายใจช้าและการเสียง
โรงพยาบาลและอายุมากกว่า ปี โดยคัดออก ผู ป้ ่ วยทีมี ต่อการเกิดแผลกดทับบริเวณใบหน้า ระหว่างดําเนินงานวิจยั
ข้อห้ามในการในการใช้ NIV(2) เช่น Impaired conscious- ผู ว้ จิ ยั จะเฝ้ าระวังดูแล สอบถามอาการอย่างใกล ้ชิด ติดตาม
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ตารางที ลักษณะข้อมูลพืนฐานทัวไปของผูป้ ่ วยแต่ละกลุ่ม
Control (N=31)

NIV (N=30)

P value

57.1+12.6

54.8+10.7

0.441

14 (45.2 %)

12 (40.0 %)

0.684

3.8+0.8

3.9+0.7

0.742

14 (45.2 %)
2 (6.5 %)
12 (38.7 %)
2 (6.5 %)
1 (3.2 %)

10 (33.3 %)
5 (16.7 %)
10 (33.3 %)
4 (13.3 %)
1 (3.3 %)

0.594

179.7 27.6

177.3 26.1

0.735

อายุอายุเฉลีย+SD (ปี )
PFT
reversible obstructive airway (คน)
Clinical severity score
คะแนนเฉลีย SD (คะแนน)
Precipitating cause (คน)
- URI
- Influenza
- Seasonal change
- Pollution
- Smoking
Peak flow at 0 hr.
ค่าเฉลีย (mean) SD (ml)

ข้อมูลจากตารางที แสดงให้เห็นว่าผูป้ ่ วยในกลุม่
ทีได้รบั การรักษาด้วย standard medical therapy และ
กลุ่มทีได้ร บั การรักษา NIV ร่ วมกับ standard medical
therapy มีล กั ษณะพืนฐานทัวไปไม่ แตกต่างกันอย่างมีน ัย
สําคัญ โดยผูป้ ่ วยทีเข้าร่วมวิจยั มีผล pulmonary function
test เป็ น reversible obstructive airway disease 26 ราย

ไม่ทราบผล ราย โดยแต่ละคนมีปจั จัยกระตุน้ ให ้เกิดอาการ
หอบแตกต่างกันดังแสดงในตารางที
ในกลุ่ ม ที ได้ร ับการใส่ NIV ทังหมด คน
มีค่าเฉลียระยะเวลาการใส่ NIV 8.1 4.1 ชัวโมง โดยไม่มี
ผู ป้ ่ วยเกิดภาวะแทรกซ้อนจากการใส่ NIV เช่น แผลกดทับ
บริเวณใบหน้า ปวดศีรษะ ภาวะปอดมีลมรัว

ตารางที ข้อมูลโดยสรุป เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างการรักษาด้วย standard medical therapy และการรักษาด้วย
NIV ร่วมกับ standard medical therapy
อัตราการนอนโรงพยาบาล (คน)
อัตราการใส่ทอ่ ช่วยหายใจ (คน)
ระยะเวลานอนโรงพยาบาลเฉลีย +SD (ชม.)
จํานวนครังการพ่นยาเฉลีย +SD (ครัง)
ค่า peak flow เฉลีย +SD (ml)
- at 4 hr.
- % ทีเปลียน
- at 8 hr.
- % ทีเปลียน
- at 12 hr.
- % ทีเปลียน

Control (N=31)

NIV (N=30)

p value

15 (48.4 %)
0
46.817.2
31.213.6

9 (30 %)
0
37.912.4
25.18.8

0.142
NA
0.024
0.044

211.030.4
19.26.4
242.334.0
37.211.9
272.733.1
45.713.5

0.128
<0.001
0.004
<0.001
0.004
<0.001

198.433.2
10.47.6
217.431.4
21.48.5
247.134.2
38.211.9
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จากการเก็ บข้อมู ลวิจ ัยพบว่ าไม่ มีผู ป้ ่ วยทีได้ร ับ
การรักษาไปแลว้ จําเป็ นต้องใส่ท่อช่วยหายใจ ส่ วนอัตราการ
นอนโรงพยาบาล ในกลุม่ ทีได้รบั การใส่ NIV ตํากว่ากลุม่ ทีได้
standard medical therapy เพียงอย่างเดียวแต่ไม่มคี วาม
แตกต่างกันอย่างมีน ัยสําคัญทางสถิติ โดยทีระยะการนอน
โรงพยาบาลและจํานวนครังการพ่นยา ในกลุ่มทีได้รบั การใส่
NIV มีค่าน้อยกว่ากลุม่ ทีได้ standard medical therapy
เพียงอย่างเดียวอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
ในกลุม่ ทีได้รับการใส่ NIV และกลุม่ ทีได้ standard
medical therapy เพี ยงอย่างเดี ยว มี ค่ า peak flow
เฉลี ยเพิ มขึ นที ชั วโมงที ชั วโมงที และชั วโมงที
ทังสองกลุ่ม แต่กลุ่มทีได้รบั การใส่ NIV มีค่า peak flow
เฉลียและเปอร์เซ็นต์ทเพิ
ี มขึนของค่า peak flow ทีชัวโมงที
ชัวโมงที และชัวโมงที ดีกว่ากลุม่ ทีได้ standard medical
therapy เพียงอย่างเดียวอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ

Vol. 65 No. 1 January - April 2019

ตังแต่แรกและคัดออกจากงานวิจยั ผู ป้ ่ วยในงานวิจยั นี จึงมี
อาการหอบทีไม่ รุนแรงมาก งานวิจยั นี จึ งไม่มีผู ป้ ่ วยทีได้รบั
การรักษาไปแลว้ จําเป็ นต้องใส่ ท่อช่วยหายใจ จึ งไม่ สามารถ
สรุปได้วา่ การใช้ NIV ร่วมกับ standard medical therapy
สามารถลดอัตราการใส่ทอ่ ช่วยหายใจได้หรือไม่ ซึงถ้ามีระยะ
เวลาในการเก็บข้อมูลหรือมีขนาดประชากรทีมากขึน จะให้ทํา
ผลการวิจยั ชัดเจนมากกว่านี
การใช้ NIV ร่วมกับ standard medical therapy
สามารถลดระยะเวลาในการนอนโรงพยาบาลและจํานวนครัง
การพ่ น ยาได้อย่ างมี น ัยสําคัญทางสถิติ อี กทังยังช่ ว ยเพิ ม
ประสิทธิภาพการทํางานของปอดได้โดยดูจากค่า peak flow
ทีเพิมขึนที , และ ชัวโมง ซึงก็สอดคล ้องกับงานวิจยั ของ
Dheeraj G. et al. ทีได้ทาํ การศึกษาศึกษาผูป้ ่ วยทีมีอาการ
หอบเฉียบพลันแบบรุนแรงใน respiratory ICU ผลการศึกษา
พบว่าสามาถช่วยลดระยะเวลาในการนอนโรงพยาบาล และ
ระยะเวลาที อยู ่ ใ น ICU และลดจํา นวนการพ่ น ยาขยาย
หลอดลมได้อย่างมี น ัยสํา คัญ แต่ มี สถานที ในการทํา วิจ ัย
อภิปรายผล
การวิจยั นี มีวตั ถุประสงค์เพือศึกษาประสิทธิ ภาพ ทีแตกต่างกัน โดย Dheeraj G et al. ศึกษาผูป้ ่ วยใน respiของใส่ NIV ร่วมกับ standard medical therapy ในผูป้ ่ วย ratory ICU ส่ ว นงานวิ จ ัยนี ศึ กษาผู ้ป่ วยในห้องฉุ กเฉิ น
โรคหอบหื ด ที มี อาการหอบเฉี ยบพลัน ที มารับการรักษาที ซึงก็ให้ผลการศึกษาทีสอดคลอ้ งไปในทางเดียวกัน แต่ในการ
ห้องฉุ กเฉิ น และให้การรักษาในเบืองต้นแลว้ ไม่ดขี นึ จําเป็ น ทดสอบประสิ ทธิ ภ าพการทํา งานของปอดนั นได้เ ก็ บข้อมู ล
(6)
ต้องอยู ่ให้การรักษาต่อทีโรงพยาบาล เพือลดอัตราการใส่ท่อ แตกต่างกัน โดย Dheeraj G et al. ใช้ค่า FEV1 เป็ นตัววัด
แต่งานวิจยั นีใช้ค่า peak flow เป็ นตัววัดเนืองจากข้อจํากัด
ช่วยหายใจและลดอัตราการนอนโรงพยาบาล
(9)
โดยข้อมูลทีได้จากการวิจยั นีเป็ นการสุ่ มแบ่งกลุ่ม ทางด้านอุปกรณ์ และการศึกษาของ Soroksky A. et al.
ตัวอย่างโดยใช้วธิ ี block randomization แต่ไม่สามารถปิ ด ศึกษาผู ป้ ่ วยทีมีอาการหอบเฉี ยบพลันแบบรุนแรงทีมารับการ
บังวิธีการรักษาทีให้กบั ผู ป้ ่ วยได้ทงกั
ั บตัวผู ป้ ่ วยเอง ผู ว้ ิจ ัย รักษาในห้องฉุกเฉิ น ผลการศึกษาพบว่า BPV สามารถช่วย
เพิมประสิทธิ ภาพการทํางานของปอดโดยวัดจากค่ า FEV1
และผูช้ ่วยเก็บข้อมูล
จากผลการวิจยั พบว่า การใช้ NIV ร่วมกับ stan- ทีเพิมขึนมากกว่า % ซึงสอดคล ้องกับงานวิจยั นี
จากผลงานวิจยั นีการใช้ NIV ร่วมกับ standard
dard medical therapy ไม่สามารถช่วยลดอัตราการนอน
โรงพยาบาลได้อย่างมี น ัยสําคัญทางสถิติ ซึ งแตกต่ างจาก medical therapy สามารถช่วยลดอัตราการนอนโรงพยาบาล
ผลวิจยั ของ Soroksky A. et al. เนืองจากพืนฐานประชากร ได้แม้จะไม่มคี วามแตกต่างอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ แต่การใส่
ทีแตกต่างกัน ในงานวิจยั ของ Soroksky A. et al. เก็บข้อมูลใน NIV ก็สามารถช่วยลดจํานวนผูป้ ่ วยทีต้องนอนโรงพยาบาลได้
กลุ่มผู ป้ ่ วยทีมีอาการหอบรุนแรง แต่ในงานวิจยั นีเก็บข้อมูล อีกทังยัง สามารถช่ วยลดระยะเวลาในการนอนโรงพยาบาล
ในกลุม่ ผูป้ ่ วยทีมีอาการหอบโดยรวมรุนแรงน้อยกว่า ซึงทําให้ ลดจํานวนครังการพ่นยาและช่วยเพิมประสิทธิภาพการทํางาน
ของปอดได้ ซึงจะทําให้ลดความหนาแน่นของผูป้ ่ วยทีต้องอยู ่
ผลการวิจยั มีความแตกต่างกันได้(9)
เนื องจากผู ป้ ่ วยกลุ่ ม ที มี อาการหอบรุ นแรงมาก โรงพยาบาลหรือห้องฉุกเฉินได้ แต่ยงั ไม่สามารถสรุปผลเกียว
จนมีข ้อบ่งชีของการใส่ทอ่ ช่วยหายใจ ได้ทาํ การใส่ทอ่ ช่วยหายใจ กับการลดอัตราการใส่ท่อช่วยหายใจได้
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ข้อจํากัดและข้อเสนอแนะ
เนื องจากงานวิ จ ัยงานวิ จ ัยนี เป็ นการทํา ในห้อง
ฉุกเฉิน ซึงอาจทําให้ดูแลผูป้ ่ วยทีใส่ NIV ได้ไม่เต็มทีครบถ้วน
ตามทีควรจะเป็ นเนืองจากมีพยาบาลไม่เพียงพอและมีคนไข้
รั บ ใหม่ ก ั บนอนสั ง เกตุ อาการอยู ่ เป็ นจํา นวนมาก และ
ไม่สามารถเจาะเลือดเส้นเลือดแดง (arterial blood gas)
ได้ในผู ป้ ่ วยทุกรายเนื องจากมากเกิ นความจําเป็ นในผู ป้ ่ วย
ทีได้ร บั การพ่ นยาอย่างเดียว จึ งไม่ สามารถเปรียบเทียบผล
arterial blood gas ได้ อีกทังห้องฉุกเฉินขาดอุปกรณ์ในการ
ทดสอบสมรรถภาพปอดทีแม่นยํา

สรุปผลการวิจยั
การใช้ NIV ร่วมกับ standard medical therapy
ไม่สามารถลดอัตราการใส่ทอ่ ช่วยหายใจได้ แต่สามารถ ช่วยลด
อัตราการนอนโรงพยาบาลได้โดยไม่แตกต่างอย่างมีนยั สําคัญ
ทางสถิติ และสามารถช่วยลดระยะเวลาในการนอนโรงพยาบาล
ลดจํานวนครังการพ่นยาและช่วยเพิมประสิทธิภาพการทํางาน
ของปอดได้อย่างมีน ัยสําคัญทางสถิติ ซึ งจะทําให้ลดความ
หนาแน่นของผูป้ ่ วยทีต้องอยูโ่ รงพยาบาลหรือในห้องฉุกเฉินได้
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