34 โรคหืด (Asthma)
วัชรา บุญสวัสดิ์
นิยาม
โรคหืดเปนโรคที่มีการอักเสบเรื้อรังของหลอดลม ทําใหหลอดลมไวตอสิ่งกระตุนผิดปกติ
เมื่อเจอสิ่งกระตุนหลอดลมจะหดตัวตีบลงทําใหผูปวยมีอาการไอ หอบหายใจไมอิ่ม และหายใจมี
เสียงวี๊ด ซึ่งอาการเหลานีจ้ ะดีขึ้นเอง หรือโดยการรักษา (1)

ความสําคัญ
โรคหืดเปนโรคที่พบบอย(2) และมีอุบัติการณเพิ่มขึ้นทั่วโลก(3) ประเทศไทยพบอุบัตกิ ารณ
ของโรคหืดถึง 10-12% ในเด็ก(4, 5) และ 6.9% ในผูใหญ (6)
โรคหืดเปนโรคเรื้อรังที่มีผลกระทบตอผูปว ยคอนขางสูง จากการสํารวจพบวาผูปวยโรคหืด
มากกวาครึง่ ไมสามารถทํากิจกรรมไดเชนคนปกติ ผูปว ยโรคหืด 21.7% ยังตองเขารับการรักษา
ดวยอาการหอบรุนแรงทีห่ องฉุกเฉินอยางนอยหนึ่งครั้งในระยะเวลาหนึง่ ปที่ผา นมา และ 14.8 %
ตองเขานอนรับการรักษาในโรงพยาบาล (7)
จากขอมูลของกระทรวงสาธารณสุขพบวาจํานวนผูปว ยที่เขานอนรับการรักษาใน
โรงพยาบาลเนื่องจากโรคหืดก็เพิ่มขึน้ ทุกปนับตั้งแต 66,679 คนในป พ.ศ. 2538 เปน 102,245 คน
ในป พ.ศ.2545 (ตารางที1่ ) และมีผูเสียชิวติ ดวยโรคหืด 806 คนในป พ.ศ. 2540 เพิม่ เปน 1697
คนในป พ.ศ.2546 (ตารางที2่ )
โรคหืดเพิ่งจะไดรับความสนใจจากแพทยอยางมากเมื่อไมนานมานี้เอง เนื่องจากวามี
ผูปวยโรคหืดทีม่ ีอาการหอบรุนแรงจนตองมารับการรักษาที่หองฉุกเฉินหรือเขารับการรักษาใน
โรงพยาบาลและเสียชีวิตเพิม่ มากขึน้ ในหลายๆประเทศ (8-11) ทําใหเกิดมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับ
โรคหืดเพิ่มขึน้ เปนอยางมาก ยังผลใหมีความรูความเขาใจใหมๆเกี่ยวกับพยาธิกาํ เนิดของโรคหืด
เกิดขึ้นมากในชวงสิบกวาปที่ผานมา ซึง่ มีผลทําใหแนวทางการรักษาโรคหืดในปจจุบันแตกตางจาก
ในอดีตโดยสิ้นเชิง แตความรูใ หมๆที่เกิดขึ้นมายังกระจายอยูในวงจํากัดไมไดแพรกระจายไปถึง
แพทยทั่วไป ทําใหการรักษาโรคหืดในปจจุบันไดผลยังไมเปนทีน่ า พอใจ(7)

กลไกการเกิดโรค
ลักษณะที่สาํ คัญของโรคหืดคือการที่มหี ลอดลมไวตอสิ่งกระตุนผิดปกติ ( airway
hyperresponsiveness) โดยหลอดลมของคนไขโรคหืดจะหดตัวงายเมื่อเจอสิ่งกระตุนตางๆ เชน
กลิ่นฉุนๆ, ความเย็น, ฝุนละอองฯลฯ และเมื่อหลอดลมหดตัวก็หดมากกวาปกติทาํ ใหคนไขโรคหืด
เกิดอาการหายใจลําบากและหายใจมีเสียงวี้ด

ความเขาใจในพยาธิกาํ เนิดของโรคหืดในปจจุบันเปลี่ยนไปจากในอดีตมาก (รูปที่ 1)
ระยะแรกคือชวงประมาณกอน พ.ศ. 2530 ในชวงนีม้ ีความรูวา ลักษณะที่สําคัญของโรคหืดคือ
หลอดลมไวผิดปกติตอสิ่งกระตุน (airway hyperresponsiveness) ในสมัยนั้นเชื่อวาสาเหตุของ
หลอดลมไวผิดปกติเกิดจากการทีก่ ลามเนือ้ ของหลอดลมที่ขนาดและจํานวนมากกวาคนปกติทาํ ให
มีการหดตัวของหลอดลมไวกวาและมากกวาคนปกติ
ระยะที่สองระหวาง พ.ศ. 2530-2540 มีหลักฐานหลาย ๆ ประการที่สนับสนุนวาแทจริง
แลวหลอดลมไวผิดปกติในคนไขโรคหืดนาจะเกิดจากการอักเสบของหลอดลม(12) และการ
อักเสบของหลอดลมทําใหหลอดลมไวตอสิ่งกระตุนผิดปกติ เมื่อเจอสิ่งกระตุนจะเกิดหลอดลมตีบ
ทั่ว ๆ ไป ทําใหผูปวยเกิดอาการไอ หอบ หายใจมีเสียงวีด้ ซึ่งเราเรียกวาจับหืด (asthmatic attack)
นอกจากนีก้ ารอักเสบของหลอดลมยังทําใหเกิดอาการของโรคหืดโดยตรง เชน ไอ แนนหนาอกอีก
ดวย
ระยะที่สามระหวาง พ.ศ. 2540 ถึงปจจุบนั พบวาการอักเสบของหลอดลมที่เกิดขึน้ เปน
เวลานานอาจจะทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงของหลอดลมอยางถาวรทัง้ รูปรางและการทํางานที่
เรียกวา airway remodeling(13) (14) ซึ่งการที่มี airway remodeling จะทําใหสมรรถภาพปอด
คนไขโรคหืดต่ํากวาปกติ และมีหลอดลมไวตอสิ่งกระตุน อยางถาวร

ลักษณะทางคลินิค
โรคหืดเปนโรคที่พบไดใน ทุกเพศ ทุกวัย แตสวนมากมักจะเริ่มมีอาการตั้งแตเด็ก อาการ
ของโรคหืดคือ อาการไอ หายใจไมอิ่ม หายใจมีเสียงวี๊ด เปนๆหายๆ ลักษณะที่สาํ คัญของโรคหืดคือ
มักจะมีอาการมากในเวลากลางคืน บางครั้งผูปวยโรคหืดอาจจะมีอาการไอเรื้อรังเพียงอยางเดียว
โดยไมมีอาการหอบก็ได
เนื่องจากคนไขโรคหืดมีหลอดลมที่ไวตอสิ่งกระตุนผิดปรกติดังนัน้ เวลาที่เจอสิง่ กระตุนจะ
เกิดอาการที่เรียกวาจับหืด สิง่ ทีก่ ระตุนใหผปู วยหอบไดแก
1. สารภูมิแพ ที่สาํ คัญไดแก ไรผุน เกสรดอกไม แมลงสาบ รา รังแคของสุนัขและ
แมว สารภูมิแพเหลานีท้ าํ ใหเกิดอาการหอบผานทาง type 1 hypersensitivity
กลาวคือเมื่อผูป วยที่แพสารภูมิแพสูดดมเอาสารภูมิแพเขาไป สารภูมแิ พจะจับกับ
IgE บน mast cells ทําใหเกิดการหลัง่ mediators เชน histamine, bradykinin
leukotrienes, platelet-activating factor, prostaglandins และ thromboxane
A2 ซึ่งทําใหเกิด หลอดลมตีบ หลอดลมบวมและมีการคั่งของเลือด (vascular
congestion) ที่เรียกวา acute asthmatic response นอกจากนี้ leukotrienes
ยังมีฤทธิ์ดงึ เซลลอักเสบ ที่สาํ คัญคือ eosinophils มาชุมนุมในหลอดลมยังผลให
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เกิดการอักเสบเพิ่มขึ้น มีความไวของหลอดลมเพิ่มขึ้นและเกิด late asthmatic
response ดังนั้นการสัมผัสกับสารภูมิแพนอกจากจะทําใหผูปว ยหอบแลวยังทํา
ใหโรคหืดเปนมากขึ้นดวย ในการรักษาโรคหืดจึงจําเปนที่จะตองหลีกเลี่ยงการ
สัมผัสกับสารภูมิแพดวย
การออกกําลังกาย การออกกําลังกายทําใหผูปวยโรคหืดจํานวนหนึ่งหอบได กลไก
ที่การออกกําลังกายกระตุน ใหหอบจะเกีย่ วของกับสูญเสียความรอน หรือสูญเสีย
น้ําในหลอดลม ดังนั้นการออกกําลังกายในที่แหง อากาศเย็นจะทําใหหอบไดงาย
กวาการ ออกกําลังกายในทีอ่ ากาศอุน และความชืน้ สูง แตการออกกําลังกายจะ
ตางกับการสัมผัสสารภูมิแพที่การออกกําลังกายไมทาํ ใหเกิดการอักเสบของ
หลอดลมเพิม่ ขึ้นและไมทําใหความไวของหลอดลมเพิม่ ขึ้น
การติดเชื้อทางเดินหายใจสวนบน การติดเชื้อทางเดินหายใจเปนสาเหตุสําคัญที่
ทําใหโรคหืดกําเริบ สวนมากเกิดจากการติดเชื้อไวรัส ซึ่งการติดเชื้อไวรัสพบวา
สามารถทําใหหลอดลมไวตอสิ่งกระตุนเพิม่ ขึ้นไดนานถึง 6 สัปดาห
ยา ยาที่สาํ คัญที่กระตุนใหผุปวยหอบไดแก aspirin beta-adrenergic
antagonist สารกันเสียเชน metabisulfite สีผสมอาหาร เชน tartrazine
ความเครียด ทําใหโรคหืดเลวลงได

การวินิจฉัยโรค
การวินิจฉัยโรคหืด อาศัย การซักประวัติ ตรวจรางกาย และตรวจทางหองปฏิบัติการ
ประวัติ
การวินิจฉัยโรคหืดสวนใหญสามารถวินจิ ไดโดย อาศัยประวัติ ที่มีอาการไอ หอบ หายใจมี
เสียงหวีด ซึ่งจะเปนๆ หายๆ บางครั้งผูปว ยจะสามารถบอกถึงสิง่ กระตุน ที่ทาํ ใหเกิดอาการได
ชัดเจนดวย เชนมีอาการหลังจากเจอฝุน ละออง เวลาที่ไมมีอาการก็จะเหมือนคนปกติทกุ ประการ
ลักษณะที่สาํ คัญอีกอยางหนึ่งของโรคหืดคือมักมีอาการเวลากลางคืน
บางครั้งผูปว ยอาจจะมีอาการไอเรื้อรัง เพียงอยางเดียวก็ได โดยเฉพาะอยางยิ่งอาการไอ
หลังเปนไขหวัด
ประวัติโรคภูมิแพ ประวัติการเจ็บปวยในครอบครัวที่เปนโรคหืดก็จะชวยสนับสนุนการ
วินิจฉัยโรคหืด
จากประวัติจะตองวินิจฉัยแยกโรค COPD, upper airway obstruction หลอดลมโปงพอง
และ congestive heart failure ที่อาจมีอาการหอบเหนื่อยคลายโรคหืดได
การตรวจรางกาย

การตรวจรางกายจะชวยในการวินิจฉัย บอกความรุนแรงของโรค และชวยในการวินจิ ฉัย
แยกโรคที่มีอาการคลายๆ กับโรคหืดได ในขณะที่ผูปวยกําลังหอบ การตรวจรางกายก็จะพบการใช
accessory muscle ในการหายใจ ฟงไดยินเสียง wheeze หรือ rhonchi ที่ปอดทัง้ 2 ขาง ในรายที่
เปนหืดขัน้ รุนแรงตั้งแตเด็ก ก็อาจตรวจพบวาผิดปกติของทรวงอกได อยางไรก็ดีถาผูป ว ยไมมี
อาการหอบ การตรวจรางกายก็จะไมพบอะไรผิดปกติเลยก็ได
การตรวจทางหองปฎิบัตกิ ารทีจ่ ะชวยสนับสนุนการวินิจฉัยไดแก
การที่จะใหการวินิจฉัยที่แนนอนก็คือการตรวจยืนยันวามีการอุดกลัน้ ทางเดินหายใจที่
รักษาใหดีขนึ้ ไดโดยการใหยาขยายหลอดลม หรือตรวจพบวาหลอดลมไวตอสิ่งกระตุนผิดปกติ
1. การตรวจสไปโรเมตรี(spirometry) เพื่อตรวจหาวามีการอุดกลั้นทางเดินหายใจหรือไม
ถาพบวามีการอุดกลั้นทางเดินหายใจ คือมีคา FEV1 ต่ําและ FEV1 /FVC < 70%
แลวตอบสนองตอการใหยาขยายหลอดลม โดยที่คาFEV1 ดีขึ้นมากกวาเดิม12%(15)
ก็สามารถใหการวินิจฉัยโรคหืดได
2. ในกรณีที่ไมมี สไปโรเมตรี อาจจะใชเครื่องวัดความเร็วสูงสุดของลมทีเ่ ปาออก (Peak
flow meter) ซึ่งมีราคาถูก วัดความเร็วสูงสุดของลมที่เปาออกก็ได(Peak Expiratory
Flow Rate, PEFR) คา PEFR จะต่ําเมื่อมีการอุดกลั้นทางเดินหายใจ ถาพนยาขยาย
หลอดลมแลวคา PEFR เพิ่มขึ้นมากกวาเดิม 15% ก็วนิ ิจฉัยโรคหืดได(3)
3. การวัดความผันผวนของคา PEFR โดยใชเครื่องวัดความเร็วของลมสูงสุด (peak flow
meter) โดยใหผูปวยวัดคา PEFR เชา เย็น แลวคํานวณคาความผันผวนโดย
คาความผันผวน = (PEFR สูงสุด – PEFR ต่ําสุด) X 100
½( PEFRสูงสุด + PEFR ต่ําสุด)
ถาวัดความผันผวนของคา PEFR ไดมากกวา 20% ถือวาเปนโรคหืด
การวัดความผันผวนของคา PEFR สามารถวัดไดอีกวิธหี นึ่งคือ การวัดคา PEFR ที่ต่ํา
ที่สุดในตอนเชาคิดเปนเปอเซ็นตของคา PEFR ที่ดีที่สุดของคนไข (Min % Max) ซึ่งวิธีนจี้ ะ
วัดคา PEFR วันละครั้งตอนเชาและคํานวณงายกวาวิธแี รก(16)
4. การวัดความไวของหลอดลมตอสิ่งกระตุน
ถาผูปวยไมมอี าการหอบ การตรวจสมรรถภาพปอดอาจจะไมพบวามีการอุดกัน้ ทางเดิน
หายใจได ในรายเชนนีก้ ็อาจทํา Bronchial provocation test ดวย histamine หรือ methacholine
(17) เพื่อทดสอบความไวของหลอดลมก็จะใหการวินจิ ฉัยได การวัดระดับความไวของหลอดลมวัด
ไดงายๆ โดยการตรวจสมรรถภาพปอดของผูปวย โดยใชเครื่อง spirometer ซึ่งวัดคา FEV1เสร็จ
แลวใหผูปวยสูดหายใจเอาสารกระตุน เชน histamine หรือ methacholine เขาไป แลววัดคา FEV1
ซ้ํา คอยๆ เพิ่มความเขมขนของ histamine หรือ methacholine จนกระทั่ง FEV1ลดลง 20% จาก

Baseline เมื่อนําคาสมรรถภาพปอดที่ลดลง และขนาดของ histamine หรือ methacholine ที่ใช
มา plot กราฟก็จะได Dose response curve ของ histamine หรือ methacholine (รูปที่ 2) ขนาด
ของ Methacholine ที่ทาํ ให FEV1 ลดลง 20% เราเรียกวา PD20 (Provocative dose) จะใชแสดง
ถึงระดับความไวของหลอดลม ถา PD20 ต่ําๆ หมายความวาใช methacholine เพียงเล็กนอย ก็ทํา
ให FEV1 ลดลง 20% แสดงวาหลอดลมไวมาก แตถา PD20 มากๆ ก็หมายความวาหลอดลมไมไว
เปนตน คา PD20 นอยกวา 4 μmol แสดงวาเปนโรคหืด(18)
สิ่งที่ตองเขาใจเกี่ยวกับการทํา Bronchial Provocation test คือ BHR พบไดในคนไขโรค
หืดแทบทุกคนที่มีอาการ แตก็ไม specific สําหรับโรคหืด เพราะอาจพบไดในคนไข Rhinitis,
Atopic ซึ่งไมมีอาการหอบเลยก็ได แตการทํา Bronchial provocation test มีประโยชนมากในการ
ติดตามการรักษา เพราะวาภาพหลังการรักษาอาการผูปวยจะหายไปเร็วมาก และสมรรถภาพปอด
ก็กลับมาปกติเร็ว แต BHR จะกลับคืนปกติชากวามาก
ระดับความไวของหลอดลมจะบงบอกความรุนแรงของโรคหืดได โดยจะพบวาระดับความ
ไวของหลอดลมจะมีความสัมพันธกับอาการของผูปวย ความตองการยาในการรักษาอาการ และ
คาความผันผวนของ PEFR การวัดความไวของหลอดลมนอกจากจะใชในการวินิจฉัยโรคหืดแลว
ยังใชในการประเมินความรุนแรงของโรค และใชในการติดตามผลการรักษาดวยซึง่ ใหผลดีกวาการ
ใชตรวจสมรรถภาพปอด FEV1 หรือ PEFR รวมกับอาการในการติดตามผลการรักษา (19)

การดูแลรักษา การปองกัน และการควบคุมโรค
แนวทางการรักษาโรคหืดในปจจุบันเปลีย่ นไปจากในอดีตมาก วิวฒ
ั นาการของการรักษา
โรคหืดอาจแบงเปน 3 ชวงระยะตามความเชื่อและความเขาใจในพยาธิกําเนิดของโรคหืด
ระยะแรกคือชวงประมาณกอน พ.ศ. 2530 ในชวงนีม้ ีความรูวา ลักษณะที่สําคัญของโรค
หืดคือ หลอดลมไวผิดปกติตอสิ่งกระตุน (airway hperresponsiveness) คือหลอดลมของคนไข
โรคหืดจะหดตัวงายเมื่อเจอสิง่ กระตุนตางๆ เชน กลิน่ ฉุนๆ, ความเย็น, ฯลฯ และเมื่อหลอดลมหด
ตัวก็หดมากกวาปกติทําใหคนไขโรคหืดเกิดอาการหายใจลําบากและหายใจมีเสียงวี้ด เนื่องจากวา
ในสมัยนั้นยังไมทราบวาสาเหตุของหลอดลมไวผิดปกติเกิดจากอะไรกันแน การรักษาโรคหืดใน
สมัยนี้จงึ มุง ไปที่การรักษาหลอดลมหดตัวโดยใชยาระงับการหดตัวของกลามเนื้อหลอดลมเปนหลัก
(20) ไดแกยาในกลุม B2-agonists ดังนัน้ จึงมีการใชยา B2-agonists กันอยางแพรหลายในชวงนี้
ระยะที่สองระหวาง พ.ศ. 2530-2540 เมื่อมีหลักฐานหลาย ๆ ประการที่สนับสนุนวา
แทจริงแลวหลอดลมไวผิดปกติในคนไขโรคหืดนาจะเกิดจากการอักเสบของหลอดลม(12) และการ
อักเสบของหลอดลมทําใหหลอดลมไวตอสิ่งกระตุนผิดปกติ เมื่อเจอสิ่งกระตุนจะเกิดหลอดลมตีบ
ทั่ว ๆ ไป ทําใหผูปวยเกิดอาการไอ หอบ หายใจมีเสียงวีด้ ซึ่งเราเรียกวาจับหืด (asthmatic attack)
นอกจากนีก้ ารอักเสบของหลอดลมยังทําใหเกิดอาการของโรคหืดโดยตรง เชน ไอ แนนหนาอกอีก

ดวย ดังนัน้ การรักษาโรคหืดก็เลยเปลี่ยนจากการใหยาขยายหลอดลมเปนหลักเปนไปใหยารักษา
หลอดลมอักเสบเรื้อรังเปนหลักโดยใชยาที่มีฤทธิ์ลดการอักเสบเชน ยาพนสเตอรรอยด(inhaled
steroids) แทนการใชยาขยายหลอดลม และพยายามหลีกเลี่ยงการใชยาขยายหลอดลมโดยจะใช
ยาขยายหลอดลมเฉพาะเวลามีอาการหอบเทานัน้ เมื่อการอักเสบลดลงความไวของหลอดลมก็จะ
ลดลงดวยทําใหผูปวยโรคหืดไมหอบเมื่อเจอสิ่งกระตุน ดังนัน้ inhaled corticosteroids ถีอวาเปน
ยาหลักที่ใชในการรักษาโรคหืด
ระยะที่สามระหวาง พ.ศ. 2540 ถึงปจจุบนั พบวาการอักเสบของหลอดลมที่เกิดขึน้ เปน
เวลานานอาจจะทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงของหลอดลมอยางถาวรทัง้ รูปรางและการทํางานที่
เรียกวา airway remodeling(13) (14) ซึ่งการที่มี airway remodeling จะทําใหสมรรถภาพปอด
คนไขโรคหืดต่ํากวาปกติ และมีหลอดลมไวตอสิ่งกระตุน อยางถาวร หลักการในการรักษาในชวงนี้
คือการพยายามปองกันไมใหเกิด airway remodeling โดยเชื่อวาการใหการรักษาโรคหืดแตเนิ่นๆ
จะปองกันการเกิด airway remodelingได แตเมื่อเกิด airway remodeling แลวการใชยาทีม่ ีฤทธิ์
ลดการอักเสบเชน ยาพนสเตอรรอยด(inhaled steroids) อยางเดียวจึงไมสามารถควบคุมอาการ
โรคหืดได การใชยาขยายหลอดลมรวมกับรวมกับยาพนสเตอรรอยด จะไดผลดีกวาการใชยาพน
สเตอรรอยดอยางเดียว (21, 22)และยังทําใหสามารถลดขนาดยาพนสเตอรรอยดไดดวย(23)
เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงแนวทางการรักษาโรคหืดเปนอยางมากในชวงระยะเวลาสั้นๆ
ทําใหแพทยรกั ษาโรคหืดไมเปนไปในแนวทางเดียวกัน เพื่อใหการรักษาโรคหืดไดผลดีขึ้นและมี
มาตรฐานเดียวกันองคการอนามัยโลก(WHO) รวมกับ National Heart Lung and Blood Institute
(NHLBI) ของอเมริกาจึงไดรวมกันเขียนแนวทางการรักษาโรคหืดขึ้น และเรียกวา Global Initiative
for Asthma (GINA)(1) ซึ่งประสบความสําเร็จเปนอยางมาก เพราะมีหลายประเทศที่ไดนําเอา
GINA guidelinesไปเปนแนวทางในการทําแนวทางการรักษาโรคหืดของตนเองรวมทั้งประเทศไทย
ดวย
เนื่องจากวามีการศึกษาวิจยั ใหมๆออกมาทําใหมีความรูเ พิ่มขึ้นทําให แนวทางการรักษา
โรคหืดมีการปรับปรุง ใหมในป พ.ศ. 2545 (Global Initiative for Asthma (GINA) 2002)(3) ใน
ประเทศไทยไดมีการจัดทําแนวทางการรักษาโรคหืดขึ้นครั้งแรกในป พ.ศ. 2537 โดยความรวมมือ
ของสมามอุรเวชช สมาคมโรคภูมิแพและอิมมูโนวิทยา และชมรมโรคหอบหืด(24) และมีการ
ปรับปรุงเมื่อ พ.ศ. 2540 (25) และครั้งหลังสุดในป พ.ศ. 2547(26)
เปาหมายของการรักษา
โรคหืดเปนโรคที่ยังรักษาใหหายขาดยังไมได แตสามารถควบคุมโรคได ซึ่งหมายความวา
ผูปวยควรจะมีอาการทั้งกลางวันและกลางคืนนอยมากหรือไมมีเลย ไมตองไปโรงพยาบาลเพราะ
หอบรุนแรงเฉียบพลัน ไมตองใชยาขยายหลอดลมหรือใชยาขยายหลอดลมนอยมาก มีสมรรถภาพ

ปอดที่ปกติ โดยที่ไมมีอาการชางเคียงจากการรักษา จะเห็นวาเปาหมายในการรักษาในปจจุบันจะ
สูงกวาในอดีตเพราะเรามีความรูเกี่ยวกับโรคหืดมากขึน้
ยาที่ใชในการรักษาโรคหืดในปจจุบัน
ยาที่ใชในการรักษาโรคหืด ในปจจุบันแบงไดงาย ๆ เปน 2 กลุมดวยกันคือยาขยาย
หลอดลมหรือยาบรรเทาอาการ และยาระงับการอักเสบ
1.ยาขยายหลอดลม
คือยาทีท่ ําใหกลามเนื้อหลอดลมคลายตัวและทําใหหลอดลม
ขยายตัว ไมมผี ลในการลดการอักเสบของหลอดลม ยาในกลุมนี้ ไดแก
1.1 Beta-adrenergic agonists เปนยาขยายหลอดลมที่ดีที่สุด ยาในกลุมนี้ออกฤทธิ์
โดยการจับกับ β2 receptor บนกลามเนื้อหลอดลมและทําให cAMP สูงขึ้น ยังผลให
กลามเนื้อคลายตัว นอกจากนี้ยาในกลุม นีย้ ังมีฤทธิย์ ับยัง้ การหลั่งสารของ mast cells และทําให
mucocilliary clearance ดีขึ้นดวย ยาที่ใชแพรหลายในปจจุบันจะเปน β2 specific agonist
ทําใหมีผลขางเคียงจากการกระตุน β1 receptor นอย ยาในกลุมนี้แบงเปนสองกลุม ตาม
ระยะเวลาที่ออกฤทธิ์
กลุมที1่ ) short-acting β2-agonists (SABA) คือกลุมทีอ่ อกฤทธิเ์ ร็วและออกฤทธิ์ระยะสั้น
ยาเหลานี้ มีฤทธิ์ 4-6 ชั่วโมง เชน salbutamol, terbutaline, procaterol และ fenoterol ยากลุม
นี้เปนยาทีน่ ิยมใชที่สุดเพื่อบรรเทาอาการหอบ เพราะออกฤทธิ์เร็วและขยายหลอดลมไดดีที่สุด
กลุมที2่ ) long-acting β2-agonists (LABA) ยากลุมนี้ออกฤทธิ์อยูน านมากกวา 12
ชั่วโมง ไดแก formoterol และ salmeterol (27, 28)
ยากลุมนี้เมื่อใชรวมกับ inhaled corticosteroids จะไดผลดีกวาการใช การใช inhaled
corticosteroids ขนาดสูงเดีย่ วๆ จึงไดมีการเอายาinhaled corticosteroids มารวมกับ LABA ใน
หลอดเดียวกัน เชน fluticasone/salmeterol และ budesonide / formoterol ทําใหสะดวกในการ
ใชมากขึ้น
1.2 Anticholinergic ยาในกลุมนี้ออกฤทธิ์โดยการยับยั้งการทํางานของ cholinergic
nervous system ที่ระดับ cholinergic receptor ทําใหหลอดลมขยายตัว ยาในกลุมนี้ทมี่ ีใชคือ
Ipratropium bromide ยาในกลุมนีอ้ อกฤทธิช์ าและฤทธิ์ในการขยายหลอดลมจะสู β-agonist
ไมได(29) แตเมื่อใชรวมกับ β-agonist ก็จะเพิ่มประสิทธิภาพของ β-agonist
1.3 Theophylline ยาในกลุมนี้มีใชแพรหลายมานาน แตกลไกการออกฤทธิ์ขยาย
หลอดลมยังไมทราบชัด ยาในกลุมนี้มี 2 ชนิดคือ ชนิดเม็ดธรรมดา (plain tablet) และชนิดออก
ฤทธิน์ าน (sustained release) ปจจุบันความนิยม theophylline ลดลงมาก(30) เพราะวาฤทธิ์
ในการขยายหลอดลมจะสูกลุม β-agonist ไมได และยังมี toxic-therapeutic ratio แคบ ทําให

ยุงยากในการเจาะวัดระดับยาในเลือด อยางไรก็ตามยังมีแพทยสวนหนึ่งนิยมใช theophylline
อยูและมีหลักฐานวาการใช theophylline รวมกับ inhaled corticosteroids จะทําใหลดขนาด
ของ inhaled corticosteroids ได(31)
2. ยาระงับการอักเสบ (Anti-inflammatory) ไดแก ยาทีม่ ีฤทธิ์ในการระงับการอักเสบ
ของหลอดลม ยาในกลุมนี้ไดแก
2.1 Corticosteroids เปนยาที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในการรักษาการอักเสบของหลอดลม
โดย corticosteroids ออกฤทธิย์ ับยัง้ การอักเสบแทบทุกขั้นตอน เชน ขัดขวางการหลั่งสาร
mediators โดยยับยั้ง arachidonic acid metabolism, ลดจํานวนเซลลอักเสบ เชน
eosinophils, neutrophils และ lymphocytes ไมใหมาชุมนุมกัน ลด vascular permeability
และที่สําคัญคือลดการสราง cytokines เชน IL-1, IL-2, IL-3, IL-5 ซึ่งสารเหลานี้มีความสําคัญ
มากในการทําใหเกิดหลอดลมอักเสบในโรคหืด Corticosteroids มีประสิทธิภาพสูงในการรักษา
โรคหืด แตการกิน corticosteroids เปนเวลานานก็จะมีอาการขางเคียงที่รา ยแรง เชนกระดูกผุ
อวน ความดันโลหิตสูง เบาหวาน และทีส่ ําคัญที่สุดคือการกดการทํางานของตอมหมวกไต การ
คนพบ inhaled corticosteroids ในป ค.ศ. 1972 นับวาเปนกาวทีส่ ําคัญในการรักษาโรคหืด
เนื่องจากสามารถลดผลเสียที่จะเกิดจาการกิน Corticosteroids ได ปจจุบันมี inhaled
corticosteroids ในทองตลาด 3 ชนิด ไดแก Beclomethasone dipropionate, budesonide,
fluticasone propionate ประสิทธิภาพของ inhaled corticosteroids ขึ้นอยูขนาดของยาที่ใช
ขนาดที่ใชแบงเปน ขนาดต่ํา (< 500 microgram /วัน ) ปานกลาง (500-1000 microgram /วัน )
และขนาดสูง (> 1000 microgram /วัน ) ยา inhaled corticosteroids ถือวาเปนยาหลักในการ
รักษาโรคหืด
2.2 Cromolyn sodium ออกฤทธิ์โดยการยับยั้งการหลัง่ mediators ของ mast cells
และอาจออกฤทธิโ์ ดยการ block sensory nerve ending ดวย เปนยาที่คอนขางจะปราศจาก
ผลขางเคียง แตประสิทธิภาพในการลดความไวของหลอดลมจะสู inhaled corticosteroids
ไมได ยานี้มีใชในรูปยาพนขนาดที่คือ 20-80 mg/day
2.3 Oral antiallergic compounds เชน Ketotifen ซึ่งเปนยาแกแพ และมีผลในการ
ยับยั้งการหลั่ง Mediator จาก Mast cell ดวย ยานี้เปนทีน่ ิยมใชมากในประเทศไทยโดยกุมาร
แพทย ขนาดที่ใชคือ 2 mg/วัน ในผูใหญ และ 1 mg/วัน ในเด็ก โดยพบวาการใชยา Ketotifen
สามารถลดอาการหอบ และการใชยาขยายหลอดลมได(32) แตไมมีหลักฐานชัดเจนวายานี้
สามารถลดการอักเสบและความไวของหลอดลมในคนไขโรคหืด อาการขางงเคียงของ Ketotifen
คืองวงมาก และน้ําหนักขึ้น

2.4 Leukotriene modifiers(33) เนื่องจากวา leukotriene เปนสาร Mediators ที่หลัง่
ออกมาจาก mast cells, eosinophils และ basophils และมีฤทธิ์ทําใหกลามเนื้อหดตัว, เพิม่
vascular permeability และชักนําเซลลอักเสบมาชุมนุมในหลอดลม ดังนัน้ การยับยั้งการทํางาน
ของ leukotriene จึงทําใหโรคหืดดีขึ้น ในประเทศไทยมี leukotriene modifiers 2 ตัว วาง
จําหนายไดแก Zafirlukast (acclolate) และ montelukast (Singulair)
2.5 Anti-IgE เปนยาที่ออกมาใหมในทองตลาด เนื่องจากวาปฏิกิริยาระหวาง IgE ที่อยู
บน mast cells กับ antigen ทําใหเกิดการหลั่งของ mediators ตางๆ ซึ่งทําใหเกิด การหดตัวของ
หลอดลม การชักนําเซลอักเสบมาสูหลอดลม อันจะทําใหโรคหืดเลวลง การให Anti-IgE จะจับกับ
IgE ในกระแสเลือดทําให มี IgE ที่อิสระลดลง ซึ่งยังผลใหปฏิกกิรยิ าระหวาง antigen และ IgE
ลดลง ทําใหโรคหืดดีขึ้นได เนื่องจากยามีราคาแพงจึงใชในรายที่ใหยาอื่นเต็มที่แลวยังควบคุมโรค
หืดไมได
ขั้นตอนในการดูแลรักษาผูปวยโรคหืด
เพื่อใหบรรลุเปาหมาย แนวทางในการรักษาโรคหืดบอกวาจะตองใหการดูแลรักษาผูปวย
โรคหืดดังตอไปนี(้ 1, 26)
1. ใหความรูแกผูปวยและญาติเกี่ยวกับโรคหืดและยารักษาเพื่อใหเกิดความรวมมือใน
การรักษา สิ่งสําคัญที่ควรจะสอนผูปวยก็คือสอนใหผูปว ยเขาใจวาโรคหืดเปนโรคทีม่ ี
การอักเสบของหลอดลม ทําใหหลอดลมไว เมื่อเจอสิง่ กระตุนหลอดลมจึงตีบ ดังนัน้
การรักษาโรคหืดไมใชการรักษาหลอดลมตีบแตเปนการรักษาหลอดลมอักเสบซึ่งตอง
ใชเวลาในการรักษานานแมวาอาการอาจจะไมมีแลวก็ตาม ซึ่งการที่ผปู วยเขาใจเรื่อง
โรคไดดีก็จะชวยใหผูปว ยรวมมือในการรักษาดีขึ้น
2. หลีกเลี่ยงจากสิ่งกระตุนทีท่ ําใหเกิดอาการหอบ โดยทัว่ ๆ ไปสิ่งกระตุน ใหหอบมี
มากมายหลายชนิด แตอาจแยกไดวาเปนสิ่งกระตุนใหเกิดหลอดลมตีบเฉยๆ (inciter)
เชนการออกกําลังกาย, การเจอความเย็น, การหัวเราะ เปนสิ่งกระตุนใหเกิดหลอดลม
หดตัวกับสิง่ กระตุนใหเกิดหลอดลมตีบ รวมกับการอักเสบในหลอดลม (Inducer) เชน
สารภูมิแพ, ฝุนบาน, ไรบาน สิ่งสําคัญที่ผปู วยตองหลีกเลี่ยงคือสิ่งกระตุนใหเกิดการ
อักเสบในหลอดลม สวนสิ่งกระตุนใหหลอดลมตีบไมคอยสําคัญนัก เพราะเมื่อเรา
รักษาโรคใหหลอดลมไมไวตอสิ่งกระตุน ผูป วยก็จะไมเกิดอาการเมื่อเจอสิ่งกระตุน
เหลานี้
3. จําแนกความรุนแรงของโรคหืดเพื่อจัดยารักษาตามความรนรง ซึง่ ความรุนแรงของโรค
หืดสามารถแบงออกเปน 4 ขั้น โดยอาศัยความถีห่ า งของอาการหอบ สมรรถภาพ
ปอด(FEV1 หรือ PEFR) คาความผันผวนของPEFR (ตารางที่ 3)

4. การจัดยารักษาตามความรุนแรงของโรค หลักการของการใหยารักษาโรคหืดคือการใช
ยาใหนอยที่สดุ ที่พอจะควบคุมโรคได ดังนัน้ การใชยาจะมากหรือนอยก็ขึ้นกับความ
รุนแรงของโรค ถาโรครุนแรงมากก็จะตองใชยามากเปนตน การใหยารักษาจะเปน
แบบคอยๆใหยาจากขั้นต่ําแลวคอยๆเพิ่มเปนขั้นสูงเมื่อไมไดผล (step up approach)
หรึอจะเริ่มทีย่ าขั้นที่สงู แลวคอยๆลดยามาเปนขัน้ ที่ตา่ํ ลงเมื่ออาการดีขึ้นและควบคุม
อาการได (step down approach)ก็ได การใหยาอาจแบงเปนขัน้ ๆไดเปน 4 ขั้นไดแก
4.1 การรักษาขัน้ ที่ 1 สําหรับคนไขที่มีอาการนานนานครั้ง (Intermittent) จะให
b2- agonist ที่มีฤทธิ์สนั้ ชนิดรับประทาน หรือชนิดสูด ก็ได
4.2 การรักษาขัน้ ที่ 2 สําหรับคนไขที่มีอาการนอย (mild persistent) จะให
Inhaled corticosteroids ขนาดต่ํา (beclomethasone หรือ budesonide
200-800 μg/d หรือ fluticasone 100-400 μg/d) รวมกับb2- agonist ที่มี
ฤทธิ์สนั้ เมื่อมีอาการ
4.3 การรักษาขัน้ ที่ 3 สําหรับคนไขที่มีอาการปานกลาง(Moderate persistent) มี
ทางเลีอก4 ทางคือ 1)จะใหInhaled corticosteroids ขนาดต่ํารวมกับใหยา
long acting b2-agonists เชน salmeterolหรือ formoterol 2) จะใหInhaled
corticosteroids ขนาดต่ํารวมกับให sustained release theophylline ซึ่งมี
ราคาถูกที่สุด 3)ใหInhaled corticosteroids ขนาดสูง(beclomethasone
หรือ budesonide 800-1600 μg/d และ fluticasone 400-800 μg/d) 4)
inhaled corticosteroids รวมกับ leukotriene modifiers ทางเลือกที1่ ให
ผลดีที่สุด(21, 22) สวนทางเลือกที่ 2 จะมีราคาถูกกวา ทางเลีอกที4่ แพงที่สุด
4.4 การรักษาขัน้ ที่ 4 สําหรับคนไขที่มีอาการหนัก (severe persistent) ให
Inhaled corticosteroids ขนาดสูง (beclomethasone หรือ budesonide
1600-2000 μg/d และ fluticasone 800-1000 μg/d ) รวมกับยาตัวอื่นๆ
เชน long acting b2-agonists, sustained release theophylline,
ipratropium, และถายังคุมอาการไมไดก็ให prednisolone ชนิดรับประทาน
ถายังไมสามารถควบคุมโรคหืดไดก็อาจพิจารณาให anti-IgE
เมื่อควบคุมโรคหืดไดดีแลวก็สามารถปรับลดขนาดของการรักษาลงอยางชาๆ ทุก
3 เดือนโดยการลดยาที่ใหรว มกับ inhaled corticosteroids ออกกอน แลวคอย
ลดขนาดของ inhaled corticosteroids
5. จัดแผนการรักษาเผื่อเวลาโรคกําเริบ เนือ่ งจากลักษณะของโรคหืดเปนๆ หายๆ ดังนัน้
เราจึงจําเปนตองวางแผนใหผูปวยดูแลตัวเองไดเมื่อโรคกําเริบขึ้นโดยการใหผูปวยวัดคา PEFR ที่

บาน เมื่อคา PEFR ลดลงพรอมกับมีอาการเพิ่มขึ้น ผูปวยควรรูจักเพิม่ การรักษาไดเอง หรือติดตอ
แพทยทนั ที ซึ่งวิธีนจี้ ะชวยปองกัน acute severe asthma ได ทําใหผูปวยไมตองมาทีห่ องฉุกเฉิน
ตัวอยางของแผนการรักษาเผื่อเวลาโรคกําเริบ
ผูปวยมีคา PEFR สูงสุดที่ทาํ ไดคือ 560 L/minถา PEFR > 500 ก็ใหคงยาเดิม ถา PEFR <
450 ใหพนยาขยายหลอดลมเพิ่มขึน้ พรอมทั้งเพิ่มยา inhaled corticosteroids ถา PEFR < 390
ใหกินยา prednisolone 2 X 3 เปนเวลา 5 วัน ถาอาการไมดีขึ้นใหติดตอพบแพทยดวน
6.ใหการดูแลรักษาตอเนื่องควรนัดผูปวยมาพบแพทยสม่าํ เสมอเพื่อดูเทคนิคการใชยา
อาการขางเคียงจากยา, ตรวจสมรรถภาพปอด
การรักษาภาวะรุนแรงเฉียบพลัน
ภาวะหอบรุนแรงเฉียบพลัน (severe exacerbations of asthma) เปนภาวะที่พบไดบอย
ที่หองฉุกเฉิน และเปนภาวะฉุกเฉินทางอายุรศาสตรอยางหนึ่งที่ตองการการวินจิ ฉัย และการรักษา
ที่ถูกตองรวดเร็ว มิฉะนัน้ อาจจะทําใหผูปว ยเสียชีวิตได การที่ยงั พบผูปว ยโรคหืดมาทีห่ องฉุกเฉิน
เปนจํานวนมากก็บงชีว้ าการใหการดูแลรักษาโรคหืดของเราลมเหลวเพราะความรู และยาที่มีใน
ปจจุบันผูปว ยโรคหืดสวนมากควรจะควบคุมโรคได
การเกิดภาวะหอบรุนแรงเฉียบพลันอาจจะเกิดขึ้นได ใน 2 รูปแบบดวยกัน(34, 35)คือ
รูปแบบที่1 เกิดขึ้นอยางชาๆ (Type 1 slow onset-late arrival) โดยทีผ่ ูปวยอาการคอยๆเลวลง
หลายวันกวาผูปวยจะมาพบแพทย ผูปวยกลุมนี้มักจะมีสมรรถภาพปอดต่ํา ไดรับการรักษาไม
เพียงพอ มีปญ
 หาทางจิตเวช สวนรูปแบบที2่ เกิดขึ้นรวดเร็วมากภายในเวลา 1ชั่วโมง (Type 2
sudden onset) อาจจะเกิดจากแพยากลุม NSAID แพอาหาร แพสารภูมิแพ
เมื่อเกิด airway obstruction การหายใจเขาออกก็ลาํ บากขึ้น เพราะ airway resistance
เพิ่มขึ้น ทําใหตองใชพลังงานในการหายใจมากขึน้ (increase work of breathing) airway
obstruction ยังทําใหเกิดลมคั่งคางอยูในปอดมากขึ้น (hyperinflation of the lung) ซึ่งการ
หายใจในสภาวะทีม่ ีลมคางในปอดมากนัน้ จะตองใชพลังงานในการหายใจมากกวาปกติอีกดวย
เชนกัน นอกจากนี้ airway obstruction ที่เกิดขึ้นจะไมสม่ําเสมอกันในทุกหลอดลมทําใหระบาย
อากาศไมสม่าํ เสมอ ทําใหเกิดภาวะ ventilation perfusion mismatching และมี dead space
เพิ่มขึ้น เมื่อการหายใจตองใชพลังงานเพิม่ ขึ้นก็ทําใหรางกายมีการเผาผลาญพลังงานเพิ่มขึ้น แต
ในขณะเดียวกันภาวะ V/Q mismatching ก็ทาํ ใหเกิดภาวะ hypoxemia และภาวะที่มกี ารระบาย
อากาศที่เสียเปลา (wasted ventilation) ก็ทําใหการขับ CO2 ออกไปไมดีผลคือ ทําใหระดับ
ออกซิเจนในเลือดลดลงและมีการคั่งของ CO2 เกิดขึ้น เมื่อความตองการออกซิเจนมากกวา
จํานวนออกซิเจนทีม่ าเลีย้ งกลามเนื้อหายใจ ก็จะเกิดการเผาผลาญพลังงานแบบไมใชออกซิเจน
(anaerobic metabolism) ทําใหเกิด lactic acidosis ในที่สุด (รูปที่ 3)

การดูแลรักษาผูปวยหอบรุนแรงที่หองฉุกเฉิน
1. วินิจฉัยวาเปนโรคหืดรุนแรงหรือไม เมื่อพบผูปวยมาทีห่ อ งฉุกเฉินดวยอาการหอบ
ตองวินิจฉัยใหไดวาผูปวยเปนโรคหืดทีห่ อบรุนแรงหรือหอบจากสาเหตุอื่น
สวนมากผูปว ยโรคหืดจะมีประวัติชัดเจนวาเปนโรคหืดมานาน มีอาการไอ หอบ
หายใจมีวี้ดเปนๆ หายๆ ไดยาขยายหลอดลมแลวดีขึ้น แตก็มีไมนอยที่ผูปวยหอบ
มาทีห่ องฉุกเฉินที่ไมไดเกิดจากโรคหืด โรคที่ตองวินิจฉัยแยกโรค คือ ภาวะหัวใจ
วาย, COPD with exacerbation, upper airway obstruction เปนตน
2. ประเมินความรุนแรงของการหอบ เมื่อวินจิ ฉัยไดแลววาผูปวยเปนหอบก็ตอง
ประเมินความรุนแรงของการหอบเพื่อที่จะจัดการรักษาทีเ่ หมาะสม ซึ่งก็ตองอาศัย
ประวัติ ประวัติที่บง วาการหอบรุนแรง คือเคยมีประวัตหิ อบรุนแรงมากอน เชน
เคยใสเครื่องชวยหายใจ การรักษาที่ไดรับ ถาผูปวยไดรับการรักษาเต็มที่
โดยเฉพาะอยางยิง่ ถาได corticosteroids ในขนาดเต็มทีแ่ ลวยังหอบ แสดงวา
หอบครั้งนี้รนุ แรง ประวัติเคยมาหองฉุกเฉินในชวงระยะเวลาไมนานกอนหนานี้
การตรวจรางกายที่บงบอกความรุนแรง ไดแกพูดไมเปนประโยค นอนราบไมได
อัตราการหายใจมากกวา 35 ครั้ง/นาที ชีพจร มากกวา 120 ครั้ง/นาที มีการใช
accessory muscle ในการหายใจ pulsus paradoxus >25 mmHg มีเสียง
wheeze ผูปวยที่รุนแรงมาก อาจมี cyanosis Physical sign ที่ตรวจพบอาจจะ
ไมคอยสัมพันธกับความรุนแรงของ airway obstruction เทาที่ควร ดังนั้นการดูแล
ผูปวย จําเปนตองใชเครื่องมือวัดความรุนแรงของ airway obstruction โดยใช
เครื่อง Peak flow meter หรือSpirometer ถา PEFR < 100 L/min หรือ FEV1 <
700 cc ถือวาหอบรุนแรง ในคนไขที่อาการรุนแรงมาก เราจะเจาะ Arterial
blood gas (ABG) ผูปว ยทีห่ อบรุนแรงจะมีคา PaO2 ต่ํา เกือบทุกราย ซึ่งเกิด
จากภาวะ Ventilation - perfusion nismatch ระดับ PaO2 ไมสามารถบอก
ความรุนแรงของโรคหืดได แตระดับ PaCO2 จะบงบอกความรุนแรงของ airway
obstruction ไดดี โดยพบวาขณะที่ airway obstruction นอยๆ ผูปว ยจะมีระดับ
PaCO2 ต่ํา และ pH สูง (respiratory alkalosis) เมื่อ airway obstruction
เพิ่มขึ้น ระดับ PaCO2 จะกลับมาเปนปกติ และ pH ปกติ เมื่อ airway
obstruction มากขึ้นอีก ระดับ PaCO2 จะเริ่มคั่ง และ pH จะต่ํา ในรายทีห่ อบ
มากและไมตอบสนองตอการรักษาจะตองทํา CXR เพราะอาจจะพบสาเหตุของ
การหอบรุนแรง เชน pneumonia หรืออาจจะพบภาวะแทรกซอน เชน
atelectasis, pnemothorax, pneumomediastinum

3. ใหการรักษา ควรจะรีบใหการรักษาไปพรอมๆ กับการประเมินความรุนแรงของ
โรค ไมควรใชเวลามากเกินไปในการซักประวัติและการตรวจรางกาย การรักษา
ประกอบดวย
3.1 การให oxygen เปนสิ่งแรกที่ตองใหแกผปู วย เพราะผูปว ยสวนมากจะมี
mild hypoxemia นอกจากนีก้ ารใหยาขยายหลอดลมอาจจะทําใหเกิด
hypoxemia มากขึ้นไดในระยะสั้นๆ ซึ่งอาจทําใหเกิด arrhythmia ใน
ผูสูงอายุได
3.2 B2-agonist เปนยาที่มฤี ทธิข์ ยายหลอดลมที่ดีที่สุด จึงเปนยาตัวแรกที่
เลือกใช วิธที ี่นยิ มใชมากที่สดุ คือการใหทางละอองฝอย (Nebulizer) ขนาดที่
ใชคือ Salbutamol 2.5 - 5 mg, terbutaline 5 - 10 mg พนโดยใช oxygen
5 - 6 L/min ในชั่วโมงแรกใหซ้ําไดทกุ 20 นาที หลังจากนัน้ อาจจะใหไดทุก 1
- 4 ชั่วโมงอาจจะใช β2 - agonist โดยใช MDI (Metered dose inhale)
ผานทาง spacer แทน การให β2 - agonist ทางละอองฝอยได (36)โดย
พบวา salbutamol ใหครั้งละ 4 Puff (400μg)ไดผลใกลเคียงกับ การให
Salbutamol 2.5 mg ทางละอองฝอย แตการใช MDI ผานทาง spacer
ตองการความรวมมือจากผูป วย มากกวา การให β2 agonist ทาง
subcutaneous มีอาการขางเคียงมากกวาการใหทางละอองฝอย แตก็ยังมี
การใชอยูบาง สวนการให β2 agonist ทางหลอดเลือดดําไมไดมีผลดีกวา
การการใหทางละอองฝอย (37) แตอาจจะมีผลขางเคียงมากจึงไมควรใช
3.3 Anticholinergic ไดแก Ipratropium bromide ไมนิยมใชเดี่ยวๆ ในการ
รักษาโรคหืดเฉียบพลันเพราะออกฤทธิ์ชา จะใชรวมกับ β2 agonist เมื่อให
β2 agonist แลวอาการหอบยังไมดีขึ้น ขนาดที่ใชคือ 0.5 mg ทางละออง
ฝอย ถึงแมวา จะมีความเห็นแตกตางกันบางเกี่ยวกับการใช Ipratropium
bromide แตมีขอมูลวาการ ให Ipratropium bromide รวมกับ β2 agonist
ไดผลดีกวาการให β2 agonist เดี่ยวๆ(38)
3.4 Corticosteroids เนื่องจากผูปวยหอบรุนแรงจะมีอาการอักเสบใน
หลอดลม จําเปนตองให corticosteroids ทุกราย ในอดีตจะให
corticosteroids คอนขางชาโดยจะใหcorticosteroids ก็ตอเมื่อผูปวยไม
ตอบสนองตอ β2 – agonist 3 ครั้ง (status asthmaticus) ปจจุบันจะให
corticosteroids พรอมๆกับβ2 – agonist เลย อาจใหในรูปยากินหรือฉีดก็ได

เชน Prednisolone 30 mg กินทันที ตามดวย 30-60 mg/d หรือ
hydrocortisone 3 mg/Kg หรือ dexamethasone 5-10 mg IV ทุก 4-6 ชม
3.5 การใชเครื่องชวยหายใจ เมือ่ ผูปวยหอบรุนแรงจนไมสามารถหายใจได
เพียงพอหรือ หมดแรงที่จะหายใจตอไป ขอบงชี้ในการใชเครื่องชวยหายใจ
ไดแก เมื่อผูปวยหยุดหายใจ เมื่อระดับ PaCO2 สูงขึ้นเรื่อยๆ แมวา ใหยาเต็มที่
เมื่อผูปวยมีภาวะสับสน ซึม ไมคอยรูสึกตัว
3.6 การรักษาอืน่ ๆที่ยงั ไมใชการรักษามาตรฐาน เชน การใช Heliox ซึ่งเปน
กาชผสมระหวาง Oxygen และ Helium อาจจะชวยใหผปู วยที่หอบรุนแรงมี
อาการดีขึ้นไดเนื่องจากวา Heliox มีความหนาแนนนอยกวาอากาศทําใหการ
ไหลของกาชในหลอดลมสม่าํ เสมอขึ้น(39-41) การใช Magnesium sulphate
ฉีดทางเสนเลือด มีบางรายงานพบวาทําใหผูปวยทีห่ อบรุนแรงมีอาการดีขึ้น
(42, 43) แตบางรายงานพบกลับพบวาไมไดผล(44)
4) ติดตามผลการรักษา เมื่อใหการรักษาแลวตองมีการประเมินผลของการรักษา เพื่อที่จะ
ไดวางแนวทางในการรักษาตอไป ไดถูกตอง สิง่ ที่ใชในการประเมินคือ อาการหอบเหนื่อยของ
ผูปวย, การตรวจรางกาย เชน การหายใจ, ชีพจร, การใช accessory muscle, เสียง wheeze แต
อยางไรก็ตามอาการและการตรวจรางกายเหลานี้ไมพอเพียงในการประเมินความรุนแรงของโรค
และอาจจะประเมินความรุนแรงของโรคต่ํากวาที่ควรได การประเมินทีด่ ีจําเปนตองวัด PEFR หรือ
FEV1 รวมดวย
ปญหาของการรักษาโรคหืด
หลังจากมีการนําเอา GINA guideline มาใชหลายป ไดมีการสํารวจผลการรักษาโรคหืด
ในประเทศไทย (7)กลับพบวาการควบคุมโรคหืดยังต่ํากวามาตรฐานทีต่ ั้งไวเปนอยางมาก โดย
พบวาคนไขโรคหืดจํานวนมากถึง 14.8% ที่มีอาการหอบรุนแรงจนตองเขารับการรักษาใน
โรงพยาบาลในระยะเวลา 1 ปที่ผา นมา และ 21.7% ที่เคยมาหองฉุกเฉินในระยะเวลา 1 ปที่ผาน
มา ผูปว ยมากกวาครึ่งที่มีคณ
ุ ภาพชีวิตดอยกวาคนปกติเพราะไมสามารถทํากิจกรรมไดเชนคนปกติ
สาเหตุสาํ คัญก็เพราะวาผูปว ยสวนมากไมไดรับการรักษาตามที่แนวทางการรักษาไดใหคําแนะนํา
ไวโดยพบวาผูป วยโรคหืดในประเทศไทยทีไ่ ดรับยาพนเสตียรอยด มีเพียง 6.7% แสดงใหเห็นถึง
ความลมเหลวของการพยามนําเอา GINA guideline ไปใชงาน ซึ่งผลการสํารวจก็เปนไปในแนว
เดียวกันกับผลการสํารวจในอเมริกา(45) ยุโรป(46)
สาเหตุที่แพทยไมปฏิบัติตามแนวทางการรักษาโรคหืดก็เพราะ
1. แนวทางในการรักษาโรคหืดในปจจุบันเปลี่ยนไปจากเดิมมาก จากเดิมที่เขาใจวา
โรคหืดเปนโรคที่มีความผิดปกติของกลามเนื้อหลอดลมที่โตขึ้นและหดตัวมากกวา

ปกติและคิดวาโรคหืดเปนโรคที่รักษาไมได จึงรักษาโรคหืดโดยการใชยาขยาย
หลอดลมเปนหลักเฉพาะเวลาที่มีอาการเทานั้น แตในปจจุบันเขาใจวาโรคหืดมี
การอักเสบของหลอดลมทําใหหลอดลมไวตอสิ่งกระตุนผิดปกติ ดังนัน้ โรคหืดจึง
เปนโรคที่รักษาไดดวยการใหยาลดการอักเสบของหลอดลมซึ่งไดแก ยาพนเสตีย
รอยด (inhaled corticosteroids) เปนหลักแทนการใชยาขยายหลอดลม ทําให
แพทยเปลี่ยนแนวคิดไมทนั
2. แนวทางในการรักษาโรคหืดยุงยากซับซอนทําใหยากตอการปฏิบัติตาม เชน การ
จําแนกความรุนแรงของโรคหืด และการใหยารักษาตามระดับความรุนแรงของโรค
3. แพทยไมมเี วลามากพอในการดูแลคนไขโรคหืด ปกติแพทยมีเวลาตรวจผูปวยที่
หองตรวจผูปว ยนอกประมาณ 10 นาที แตการที่จะรักษาผูปวยโรคหืดใหดีจะตอง
ใหความรูแกผูปวย จะตองประเมินความรุนแรงของโรค จะตองสอนผูป วย
เกี่ยวกับการพนยาใหถกู ตอง ซึ่งตองใชเวลามาก
การแกปญหาก็จะตองทําใหแนวทางการรักษาโรคหืดงาย แมกระทัง่ แพทยเวชปฏิบตั ิ
ทั่วไปใน รพ.ชุมชนทั่วประเทศสามารถปฏิบัติได และจะตองมีการจัดระบบที่ดีทจี่ ะทําใหแพทยใช
เวลานอยลงในการดูแลผูปว ยโดยการเพิม่ บทบาทของพยาบาลและเภสัชกรในการรวมดูแลผูปวย
จึงเปนที่มาของการจัดตั้งคลินิกโรคหืดแบบงายๆ (Easy Asthma Clinic) ตามโรงพยาบาลชุมชน
ซึ่งจะทําใหการรักษาตาม guideline เปนไปไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ขั้นตอนการทํางานของคลินกิ โรคหืดแบบงายๆ
คนไขทุกคนจะตองพบกับพยาบาลกอนเพือ่ ลงทะเบียน และประเมินการควบคุมโรคหืด
ของคนไข โดยใชแบบสอบถามงายๆ(asthma control questionnaires) (ตารางที่ 4) เสร็จแลวก็ให
ผูปวยเปาพีคโฟว เพื่อวัดความเร็วสูงสุดทีผ่ ูปวยสามารถเปาได
เมื่อพยาบาลประเมินเสร็จก็สงผูปวยเขาพบแพทย แพทยจะใหการรักษาตามแนวทางการ
รักษาที่ดัดแปลงใหงายๆ กลาวคือ เราจะไมตองจําแนกผูปวยตามความรุนแรงซึง่ ยากแกการจดจํา
แตจะประเมินวาผูปว ยควบคุมโรคหืดไดหรือยัง (คําวาควบคุมโรคไดหมายความวาผูป วยตองไมมี
อาการทั้งกลางวัน และกลางคืน ตองไมใชยาขยายหลอดลม ตองไมไปหองฉุกเฉิน และพีคโฟว เกิน
80%ของคามาตรฐาน) ถาผูป วยยังควบคุมโรคยังไมไดแพทยก็จะใหยารักษาโดยใหยาพนเสตีย
รอยด ขนาดปานกลาง (500-1000 μg) ไปกอน ถาครั้งหนาผูปวยยังไมสามารถควบคุมโรคไดก็ให
เพิ่มยาเขาไป โดยยาที่จะใหเพิ่มเขาไปก็มีเพียง ยา 3 ตัวคือ Long acting beta-2 agonists,
theophylline และ anti-leukotrienes ถาควบคุมโรคไดก็คอยๆลดยาลง
เมื่อแพทยสั่งการรักษาเสร็จก็สงผูปวยพบกับเภสัชเพื่อใหความรูเกี่ยวกับเรื่องโรคหืดและ
การรักษาโรค พรอมทัง้ สอนเรื่องการใชยาพน

ผลที่คาดวาจะไดรับจากการจัดตั้ง Easy Asthma Clinic คือการรักษาโรคหืดใน
โรงพยาบาลชุมชนที่อยูห างไกลจะไดมาตรฐาน มีการวัดPEFR และมีการใชยา inhaled
corticosteroids เพิ่มขึน้ ซึง่ จะทําใหผูปว ยโรคหืดจะมีคณ
ุ ภาพชีวิตทีด่ ีขึ้น ไมตองทุกขทรมานกับ
อาการหอบ และไมตองหอบรุนแรงจนตองเขารับการรักษาทีห่ องฉุกเฉินหรือนอนรับการรักษาที่
โรงพยาบาล อีกทั้งการที่มกี ารรวมมือกันของทีมแพทย พยาบาล และเภสัชกรรมจะทําใหการรักษา
มีคุณภาพสูง มีการบันทึกขอมูลการรักษาอยางเปนระบบซึ่งจะเปนประโยชนตอผูปวย และระบบ
การสาธารณสุขของประเทศไทยในอนาคต
ในปจจุบัน Easy Asthma Clinic ไดรับความสนใจมากโดยมีสมาชิกทีเ่ ปดดําเนินการ
มากกวา 150 โรงพยาบาล และไดมีการพัฒนาโดยอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศเขามาชวยทําให
สามารถเก็บขอมูลออนไลน ผูที่สนใจสามารถเขาไปเยีย่ มชมไดที่ http://eac.mykku.net

ตารางที่ 1 จํานวนและอัตราผูปวยโรคหืดทีเ่ ขานอนรับการรักษาในโรงพยาบาลจากสถาน
บริการสาธารณสุขของกระทรวงสาธารณสุขทั่วประเทศ (ยกเวนกรุงเทพมหานคร)

ป พ.ศ.
2538
2539
2540
2542
2543
2544
2545
2546
2547
จํานวน
66,699 76,202 79,769 91,159 90,606 87,959 102,245 93,234 90,293
อัตราตอ
124.210 140.570 145.400 164.163 164.443 161.644 186.280 166.550 162.260
ประชากร
100,000 คน

ที่มา : สํานักนโยบายและแผนสาธารณสุข กระทรวงสาธาณสุข (Bureau of Health Policy
and Planning, Ministry of Public Health)

ตารางที่ 2 จํานวนและอัตราผูเสียชีวิตจากโรคหืด
ป พ.ศ.
2540 2541
จํานวน
806 1,040
อัตราตอประชากร
100,000 คน
1.33 1.69

2542
1,302

2543
1,496

2544
1,627

2545
1,700

2546
1,697

2.11

2.42

2.62

2.72

2.70

ที่มา : สํานักนโยบายและแผนสาธารณสุข กระทรวงสาธาณสุข (Bureau of Health Policy
and Planning, Ministry of Public Health)

ตารางที่ 3 การจําแนกความรุนแรงของโรคหืดโดยอาศัยอาการ การตรวจสมรรถภาพปอด(FEV1
หรือ PEFR) คาความผันผวนของPEFR (1, 47)
อาการ
intermittent

PEFR

มีอาการนานนานครั้ง ชวง > 80%
ที่มีอาการจะมีอาการ
<1/สัปดาห หรือมีอาการ
กลางคืน<2ครั้ง/เดือน
>1 ครั้ง/สัปดาห
> 80%
noctumal >2/เดือน
มีอาการเกือบทุกวัน
60-80 %
nocturnal >1/สัปดาห

mild persistent
(อาการนอย)
Moderate
persistent
(อาการปานกลาง)
severe
มีอาการตลอดเวลา
persistent
(อาการมาก)

< 60%

Peak Flow
variability
< 20%

PD20
methacholine

20-30%

1-4 μmol

> 30%

0.1-1 μmol

> 30%

0.1 μmol

ตารางที่ 4 แบบสอบถามเพื่อการประเมินการควบคุมโรคหืดของผูปวย (asthma control
questionnaires) โดยถามคําถามงายๆ 4 ขอ
1. ในชวง 4 สัปดาหที่ผานมาคุณมีอาการไอ หายใจไมอมิ่ หรือหายใจมีเสียงดังวี้ด
ในชวงกลางวันบางหรือไม
2. ในชวง 4 สัปดาหที่ผานมาคุณตองลุกขึ้นมาไอ,หายใจฝดและแนนหนาอก,หายใจ
มีเสียงวี้ดในชวงกลางคืนบางหรือไม
3. ในชวง 4 สัปดาหท่ผี านมา คุณใชยาบรรเทาอาการหอบ (ยาขยายหลอดลม)บาง
หรือไม?
4. ในชวง 2 เดือนที่ผา นมา คุณเคยหอบมากจนตองไปรับการรักษา ที่หอ งฉุกเฉิน
หรือ ตองเขารับการรักษาในโรงพยาบาลบางหรือไมบางหรือไม

sensitization

Inflammation

Remodelling

รูปที่ 1 pathogenesis of asthma

Symptoms
(Bronchospasm)

Airway
Airway
hyperresponsiveness

รูปที่ 2 Dose response curve ของ methacholine

รูปที่ 3 pathophysiologic consequences of airways obstruction(48)
Airways obstruction
hyperinflation

Increased wasted
ventilation

uneven disturibution
of ventilation
Increase work of breathing
V/Q mismatching
Increased VO2 and VCO2
Muscle Fatigue

Hypoxia, Hypercapnia
Respiratory Acidosis
Metabolic Acidosis

ดัชนีอางอิง
airway hyperresponsiveness
Asthma
airway remodeling
acute asthmatic response
late asthmatic response
Bronchial provocation test
histamine
methacholine
Beta-adrenergic agonists
Cromolyn sodium
Ketotifen
Anticholinergic
long-acting β2-agonists
salbutamol
terbutaline
procaterol
fenoterol
formoterol
salmeterol
Beclomethasone dipropionate
Budesonide
fluticasone propionate
Leukotriene modifiers
Zafirlukast
Montelukast
Anti-IgE
severe exacerbations of asthma
GINA guideline

Easy Asthma Clinic
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