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แนวทางการดูแลโรคหืด 

(Management of Patient with Asthma) 

                                                                   
                                                                                นายแพทยธี์ระศกัด์ิ แกว้อมตวงศ ์ 
บทน า และ ค าจ ากดัความ  
พยาธิสรีรวทิยา  
การวนิิจฉยั และการวนิิจฉยัแยกโรค  
การจ าแนกความรุนแรงของโรค  
การรักษาโรคหืด  
การดูแลผูป่้วยหืดท่ีมีการก าเริบของโรค  
 

บทน า 
 ค านิยามของโรคหืด โรคหืดเป็นโรคท่ีเกิดจากการอกัเสบเร้ือรังของหลอดลม ท่ีมีเซลและสารท่ีเก่ียวขอ้งกบั
กระบวนการอกัเสบมากมาย นอกจากน้ีผูป่้วยโรคหืดยงัมีความไวของหลอดลมต่อส่ิงกระตุน้ต่างๆ มากกวา่ปกติ 
ท าใหเ้กิดอาการ และอาการแสดงจากการตีบของหลอดลมท่ีเกิดข้ึนท่ีปอดทัว่ๆ ไปทั้ง 2 ขา้ง มีลกัษณะการด าเนิน
โรคท่ีแปรผนัตลอดเวลา และสามารถดีข้ึนไดเ้อง หรือเม่ือไดรั้บยาขยายหลอดลม1 

 

    ขอ้มลูจากองคก์ารอนามยัโลกประมาณวา่ในปี 2004 ประชากรโลกราวกวา่ 300 ลา้นป่วยเป็นโรคหืด ส าหรับ
ประเทศไทย พบวา่ประชากรราวร้อละ 7 ไดรั้บการวนิิจฉยัวา่เป็นโรคหืด2 แต่อยา่งไรก็ตามพบวา่ผูป่้วยหืดใน
ประเทศไทยราวร้อยละ 20 ยงัไม่สามารถควบคุมอาการของโรคหืดได ้ และตอ้งมาท่ีหอ้งฉุกเฉินในรอบ 1 ปีท่ี
ผา่นมา ดว้ยอาการหืดหอบก าเริบฉบัพลนั  
พยาธิสรีรวทิยา  
     การอกัเสบของหลอดลมในหดืเกดิจากอะไร โรคหืดนั้นมีการอกัเสบเร่ือรังของหลอดลม ทั้ง ขนาดใหญ่ ขนาด
กลาง และขนาดเลก็  โดยพบวา่ เซลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการอกัเสบนั้นมีมากมาย ไดแ้ก่ eosinophils, basophils, 

mast cells และ lymphocyte ส่วนสารเคมีท่ีเกียวขอ้งกบัการอกัเสบไดแ้ก่ cytokines และ mediators 

ต่างๆ ท่ีหลัง่ออกมาจากเซล เช่น histamine  หรือ leukotriene รวมทั้ง immunoglobulin E ลกัษณะทาง
พยาธิวทิยา ท่ีส าคญัหลอดลมในผูป่้วยหืดคือ การหนาตวัของชั้นใตเ้ยือ่บุหลอดลม (subepithelial basement 

membrane thickening)
4
 ซ่ึงพบร่วมกบัมีเมด็เลือดขาว eosinophils จ านวนมากในชั้นดงักล่าว ในกรณีท่ี

เกิดการอกัเสบต่อเน่ืองกนัเป็นเวลานาน และไม่ไดรั้บการรักษาท่ีเหมาะสม จะท าใหเ้กิด การเส่ือมอยา่งถาวรของ
หลอดลมท่ีเรียกวา่ airway remodeling  ซ่ึงมีผลต่อการด าเนินโรค และการรักษา 5 
     ท าไมมเีสียงหวดีเวลาหอบ ในผูป่้วยหืดนั้นการตีบของหลอดลมท าใหเ้กิดความตา้นทาน (airway 

resistance) เพ่ิมสูงข้ึน ตามกฏท่ีวา่ความตา้นทานแปรผกผนักบัรัศมียกก าลงัส่ี ท าใหมี้ผลต่อการหายใจออก 
(expiration) เกิดเป็นเสียงหวดี ส่งผลใหเ้กิดการแลกเปล่ียนกาซท่ีไม่สมดุล (ventilation perfusion 

mismatch) และมีภาวะพร่องออกซิเจนในเลือดตามมา6 การตีบของหลอดลมในผูป่้วยหืดนั้น เกิดไดจ้ากกลไก
ท่ี กลา้มเน้ือเรียบของหลอดลมนั้นมีการหดเกร็งตวัผิดปกติ (abnormal smooth muscle contraction) 

การอกัเสบของเยือ่บุหลอดลม (mucosal edema and inflammation) ท าใหมี้การบวมของเยือ่บุหลอดลม 
และการมีเสมหะอุดในหลอดลม (mucus plugging) ดงัรูป   
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รูป ซา้ยมือแสดงหลอดลมคนปกติ รูปขวามือแสดงหลอดลมผูป่้วยท่ีมีการก าเริบของโรคหืด พบวา่หลอดลมตีบ เน่ืองจากการหดเกร็งของ
กลา้มเน่ือเรียบ เยื่อบุหลอดลมบวมจากการอกัเสบ และมีเยื่อเมือก หรือเสมหะอุดตนั   

เมอืไรจะสงสัยว่าผู้ป่วยเป็นโรคหืด และผู้ป่วยหืดทุกรายจ าเป็นต้องมเีสียงหวดี (wheeze) หรือไม่   
      การวนิิจฉยัโรคหืดนั้นอาศยั ลกัษณะทางคลินิกท่ีไดม้าจากการซกัประวติั การตรวจร่างกาย และยนืยนัดว้ยการ
ทดสอบทางหอ้งปฏิบติัการ (การทดสอบสมรรถภาพปอด) วา่มีหลกัฐานของหลอดลมตีบชนิดท่ีตอบสนองต่อยา
พน่ขยายหลอดลม (reversible airflow obstruction)   

     ประวติัท่ีส าคญัในผูป่้วยหืดไดแ้ก่ ประวติัไอเร้ือรัง (ไอนานมากกวา่ 8 สปัดาห์ข้ึนไป) ประวติัการหายใจและ
ไดย้นิเสียงหวดี ประวติัหายใจล าบาก หรือแน่นหนา้อก อาการมกัจะเป็นเวลากลางคืน  ผูป่้วยส่วนมากมกัจะมี
ประวติัตั้งแตใ่นวยัเด็ก และอาการมกัเป็นมากข้ึนเม่ือมีการสมัผสัส่ิงกระตุน้ เชน้สารก่อภูมิแพ ้ ทั้งในและนอก
ครัวเรือน นอกจากน้ีอาจไดป้ระวติัของโรคภูมิแพ ้ (atopic disease) ร่วมดว้ย เช่นภูมิแพจ้มูก หรือโรคลมพิษ
เร้ือรัง หรือมีประวติัในครอบครัวไดรั้บการวนิิฉยัวา่เป็นโรคหืด อาการทั้ง 3 อยา่งของหืด (asthma triads) คือ 
ไอ หายใจมีเสียงหวดี และอาการหอบ ไม่ไดพ้บในผูป่้วยหืดทุกราย บางรายอาจมีเฉพาะอาการไออยา่งเดียว 
(cough variant asthma)

7,8
 

    การตรวจร่างกาย ในขณะท่ีผูป่้วยไม่มีการก าเริบของโรค หรือไม่มีอาการหอบ อาจตรวจร่างกายปกติ การฟัง
ปอดไดย้นิเสียง wheezeนั้น อาจพบไดใ้นโรคอ่ืนๆ แต่ท่ีส าคญัลกัษณะของ wheeze ในผูป่้วยโรคหืดนั้นควร
เป็นทั้ง 2 ขา้ง และควรเป็น expiratory wheezing และ polyphonic (different pitch)

10
 อาการแสดง

ของหลอดลมตีบท่ีรุนแรง เช่น tachypnea, accessory muscle use หรือ suprasternal notch 

retraction หรือ subcostal retraction นั้นจะพบไดใ้นขณะท่ีมีการก าเริบรุนแรงของโรค เช่นท่ีหอ้งฉุกเฉิน   
     โรคหรือภาวะ ทีม่อีาการคล้ายกบัหืดมโีรคอะไรบ้าง และจะแยกกนัอย่างไร  
      อยา่งไรก็ตามอาการท่ีจ าเพาะของโรคหืดไม่ไดพ้บไดใ้นผูป่้วยทุกราย และอาการ อาการแสดงอาจไม่จ าเพาะ
กบัโรคหืด อาจพบในผูป่้วยโรคอ่ืนได ้ดงันั้นจึงตอ้งมีการวนิิจฉยัแยกโรคดว้ยเสมอ9,10

     
 

1 โรคท่ีท าใหผู้ป่้วยมีอาการไอเร้ือรังหรือไอเกิน 8สปัดาห์ (Differential diagnosis of chronic cough)  

2 โรคท่ีท าใหผู้ป่้วย เกิดอาการหายใจล าบาก หรือหอบเหน่ือย (Differential diagnosis of dyspnea)  

3 โรคหรือภาวะท่ีท าใหผู้ป่้วย เกิดเสียงหายใจเป็นเสียงหวดี (Differential diagnosis of wheezing)  
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โรคทีต้่องวนิิฉัยแยกจากโรคหืด ลกัษณะทีส่ าคญั 

1 Cardiogenic pulmonary edema  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-สงสัยในผูป่้วยท่ีมีอาการ และอาการแสดงของโรคหืดคร้ังแรกเม่ืออายมุาก  
-ประวติั อาการเจ็บหนา้อกชนิด angina ในกรณีท่ีเกิดจากกลา้มเน้ือหัวใจ
ขาดเลือด หรือประวติัไอเป็น pink frothy sputum   
-ประวติัอาการกลางคืน (paroxysmal nocturnal dyspena ) 

ซึงตอ้งซักแยกจากอาการหอบกลางคืน (nocturnal attack) เพราะ 
PND นั้นมกัจะมีอาการหลงัจากนอนไปแลว้ราว 2-3 ชัว่โมง  
-ตรวจร่างกายได ้ signs ของ congestive heart failure เช่น 
shift of apex , gallop rhythm, fine crackle หรือ 
pedal edema  

-ภาพถ่ายรังสีปอด พบวา่มี cardiomegaly และหรือ pulmonary 

congestion  

Upper or large airway obstructionไดแ้ก่  
1 Intraluminal causes  ไดแ้ก่ foreign body 

obstruction หรือ หรือ tracheobronchial stenosis หรือ 
endobronchial mass obstruction  

2 Extraluminal causes ไดแ้ก่ external mass 

compression เช่น substernal goiter  

-ประวติัการเกิดอาการหืดในผูป่้วยท่ีเป็นข้ึนมา ทนัที  
ประวติัส าลกัในผูป่้วยเด็กอายนุอ้ย หรือผูสุ้งอายมุากๆ  
-ประวติัการหายใจมีเสียงดงั บริเวณหนา้อกส่วนบน 

-การตรวจร่างกายจะไดย้นิ localized rhonchi ท่ี upper chest 

หรือเป็นเป็นเสียงกอ้ง sonorous  rhonchi ไม่ใช่ diffuse 

wheezing  
-ตรวจร่างกายพบวา่มีกอ้นท่ีคอ เช่นต่อมไทรอยดโ์ต  
-ภาพถ่ายรังสีปอดพบความผิดปกติท่ีบ่งช้ีวา่ น่าจะมีกอ้น หรือพบวา่มีปอด
แฟบเป็นตน้  

Chronic obstructive pulmonary disease  

(COPD)  

-ผูป่้วยมกัจะเร่ิมมีอาการเม่ือ อายมุาก (มากกวา่ 45 ปีข้ึนไป)  
-ไดป้ระวติัการสัมผสัปัจจยัเส่ียงของโรค (การสูบบุหร่ี) 
-อาการมกัมีอาการไอมีเสมหะมาก  
-อาการในเวลากลางวนัและกลางคืนไม่แตกต่างกนั  
-ไม่มีลกัษณะการผนัแปรของการด าเนินโรคตามเวลาท่ีผา่นไป  
-ไม่ค่อยตอบสนองต่อยาพ่นขยายหลอดลม 

-การด าเนินโรคมกัจะเป็นมากข้ึนเร่ือย และมีการลดลงของหนา้ท่ีปอดตาม
เวลาท่ีผา่นไป  

โรคปอดหรือโรคหลอดลมอืน่ๆ ที่ท าให้เกดิอาการไอเรื้อรัง ได้แก่  
โรคหลอดลมโป่งพอง (Bronchiectasis)  

 
 

 

 

 

-มกัมีอาการไอ แบบมีเสมหะปริมาณมาก  
-บางคร้ังอาจมีอาการไอเป็นเลือด หรือไอมีเสมหะเป็นหนอง  
-ประวติัการติดเช้ือในปอดเป็นๆ หายๆ 

-ตรวจร่างกายพบวา่ปอดมี course crackle  

-ตรวจร่างกายพบมีน้ิวปุ้ม (clubbing of fingers) 

โรคนอกปอดที่ท าให้เกิดอาการไอเร่ือรัง ไดแ้ก่  
1) Post nasal drip syndrome (PNDS) หรือ 

Upper airway cough syndrome (UACS)  

 

 

 

 

 

-เกิดไดจ้ากภูมิแพจ้มูก หรือไซนสัอกัเสบเร้ือรัง อาจเป็นโรคท่ีพบร่วมกนักบั
โรคหืด  
-มกัมีอาการไอแห้งๆ บางคร้ังมีเสมหะได ้ และอาจมีอาการเหมือนมีอะไร
ระคายเคืองในคอตลอดเวลา (tingling feeling)  หรือมีอาการคนั
ระคายเคืองในคอ คอยกระแอมตลอดเวลา (throat clearing signs)  

-ไอมากหลงัจากเปล่ียนท่าจากนัง่เป็นนอนลง  
2) Gastroesophageal reflux disease (GERD)  

 
-ประวติั การแสบร้อนในคอ หรือท่ีหนา้อก (heart burn) พบไดไ้ม่มาก  
-ประวติัการแน่นทอ้ง มีกาซในกระเพาะอาหาร ประวติัแน่นทอ้งอาหารไม่
ยอ่ย หรือมีอาการเรอเปร้ียว  
หรือ ประวติัการปวดทอ้งสัมพนัธ์กบัม้ืออาหาร  

3) Drugs induce cough เช่น ACE-I induced 

cough  

-ประวติัการรับประทานยากลุ่ม  ACE-I ยา Beta blocker หรือยาก
ลุ่ม ASA และ NSAIDs  

-อาการไออาจดีข้ึนหลงัหยดุยาดงักล่าวไปแลว้ราว 6-12 สัปดาห์  
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         นอกจากประวตัแิละการตรวจร่างกายจ าเป็นต้องใช้การตรวจเพือ่ยนืยนัว่าผู้ป่วยเป็นโรคหืดหรือไม่ และท า
ได้อย่างไร การตรวจทางหอ้งปฏิบติัการ แมว้า่การวนิิจฉยัหืดนั้นสามารถท าไดจ้ากประวติั และตรวจร่างกาย แต่
ในบางกรณีจ าเป็นตอ้งอาศยัการทดสอบทางหอ้งปฏิบติัการ ในกรณีท่ีสงสยัโรคอ่ืนๆ ท่ีมีลกัษณะแสดงคลา้ยกนั ท่ี
ส าคญัไดแ้ก่การทดสอบสมรรถภาพปอดเพ่ือยนืยนัวา่ผูป่้วยดงักล่าวมีหลกัฐานของภาวะหลอดลมตีบท่ีตอบสนอง
ต่อยาขยายหลอดลม10 

(reversible airway obstruction) ท่ีใชแ้พร่หลายในเวชปฏิบติั คือการทดสอบ
สมรรถภาพปอดดว้ยวธีิสไปโรเมตรีย ์(spirometric testing) และการวดัค่า peak expiratory flow rate 

หรือเรียกสั้นๆ วา่ peak flow โดยการเป่าอุปกรณ์ท่ีเรียกวา่ peak flow meter  

การตรวจทางหอ้งปฏิบติัการท่ีใชใ้นเวชปฏิบติัในการวนิิจฉยัโรคหืดคือ การทดสอบสมรรถภาพปอด ท่ีเรียกวา่ 
สไปโรเมตรีย ์ (Spirometry) โดยวดัค่าปริมาตรลมท่ีสามารถเป่าออกจากปอดไดท่ี้ 1 วนิาทีแรก หลงัจาก
หายใจเขา้เตม็ท่ี (Forced expiratory volume at 1

st
 second: FEV1) ท่ีมีหน่วยเป็นลิตร หรือการวดัค่า

อตัราการไหลของลมท่ีออกจากปอดท่ีสูงสุดท่ีเรียกวา่ peak flow rate เป็นลิตรต่อวนิาที12,13
   

 

          
          รูปซา้ยแสดงการทดสอบสไปโรเมตรียใ์นผูป่้วยหืดและคนปกติ รุปขวาแสดงค่าเปรียบเทียบของ PEFR ในประชากรปกติ 
จะเห็นวา่ค่าปกติของ PEFR นั้นข้ึนกบั เพศ เช้ือชาติ อาย ุและความสูงตามล าดบั  

Reversibility และ variability นั้นต่างกนัอย่างไร      
  โรคหืดนั้นมีลกัษณะทางคลินิคท่ีส าคญั 2 รูปแบบ เม่ืออาศยัผลการทดสอบสมรรถภาพปอด14 คือ  

1) Reversibilityคือการตอบสนองต่อยาพน่ขยายหลอดลมในทางปฏิบติันั้นใชใ้นหอ้งทดสอบ
สมรรถภาพปอด โดยใหผู้ป่้วยทดสอบสมรรถภาพปอดซ ้ าเม่ือพบวา่มีการอุดกั้นของหลอดลม เจา้หนา้ท่ี
จะพน่ยาขยายหลอดลลมท่ีออกฤทธ์ิเร็วเช่น salbutamol ขนาด 100 ไมโครกรัม 2-4 สูด และดูวา่มี
การเพ่ิมข้ึนของค่า FEV1 มากกวา่เดิม 200 มล และอยา่งนอ้ย 12% หรือไม่  

หมายเหต ุในผู้ป่วยท่ีหืดบางรายท่ีมีประวติัหืดมานานอาจเกิดภาวะ airway remodeling และไม่มี 
reversibility ได้นอกจากนี ้ราว 15% ของผู้ป่วย COPD อาจมี bronchodilator reversibility  

2) Variability คือ การแปรผนัของการอุดกั้นของหลอดลม ซ่ึงอาจมีการเปล่ียนแปลงในแต่ละเวลาของ
วนั (เชา้-เยน็) หรือในแต่ละวนัของเวลา 1-2 สปัดาห์ โดยใหผู้ป่้วยจะบนัทึกมาจากบา้นปกติจะใชค้่า 
peak expiratory flow rate ท่ีไดจ้ากการเป่า peak flow meter ซ่ึงความผนัแปรจะไม่เกินกวา่
ร้อยละ 20 โดยค านวนไดจ้ากสูตร  
      

    Peak flow variability = [PEFRmax-PEFRmin]÷[(PEFRmax+PEFRmin)/2]  
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หากค่าความแปรผนัของ PEFR หรือ variability ควรต ่ากวา่ 20% หาก เกินกวา่ร้อยละ 30 ถือวา่
โรคหืดนั้นควบคุมไม่ได ้  

         
 
รูปซา้ยแสดงการทดสอบ reversibility testing ในการตรวจสมรรถภาพปอดดว้ยสไปโรเมตรีย ์ ส่วนรูปขวาแสดงการแปรผนัของค่า 
PEFR หรือ PEFR variability จากการวดั และบนัทึกของผูป่้วยมาจากบา้น  
 

การประเมนิความรุนแรงของโรค  รวมทั้งการประเมนิผลการควบคุมโรคหืด  
จ าเป็นต้องแยกผู้ป่วยเป็นระดบัความรุนแรงต่างๆ หรือไม่  
     เดิมในแนวทางการดูแลผูป่้วยหืดตาม GINA guideline ฉบบัเดิมนั้นโรคหืดไดถู้กแบ่งเป็น จ าแนกเป็น 
intermittent และ persistent asthma ใน persistent asthma เองก็จ าแนกเป็น mild, moderate และ 
severe persistent asthma ตามล าดบัโดยอาศยัขอ้มูลทางคลินิก ไดแ้ก่  
1 ประวติัหอบกลางวนั จ านวนคร้ังต่อสปัดาห์  
2 หอบกลางคืน จ านวนคร้ังต่อเดือน  
3 การใชย้าพน่ขายหลอดลม เพื่อบรรเทาอาการหอบก าเริบ ฉบัพลนั จ านวนคร้ังต่อสปัดาห์  
4 สมรรถภาพการท างานของปอด คือค่า FEV1 หรือ PEFR รวมทั้ง PEFR variability  

สามารถสรุปไดด้งัตาราง1 
 

              

More than once a 

week 

Less than once a 

week 

Symptoms 

>20% <20% PEFR variability 

More than twice a 

month 

Not more than twice 

a month 

Nocturnal symptoms 

<80% predicted ≥80% predicted FEV1 or PEFR 

May be affect 

activity and sleep 

Brief Exacerbation 

Persistent asthma Intermittent asthma Asthma severity 

classification 

 
      การประเมินความรุนแรงของโรคหืดนั้นสามาถใช ้อาการ (ประวติั) อาการแสดง และผลสมรรถภาพปอดเป็น
เกณฑ ์ อยา่งไรก็ตามในทางปฏิบติันั้นการใชอ้าการหอบอยา่งเดียวอาจไม่เพียงพอ เน่ืองจากผูป่้วยท่ีเป็นหืดมา
นานๆ อาจมีระดบัความเหน่ือยหอบ เปรียบเทียบกบัความรุนแรงของหลอดลมท่ีตีบลดลง14 (อาจไม่รู้สึกเหน่ือย 
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แมว้า่จะมีหลอดลมตีบรุนแรงก็ตาม) ดงันั้นอาจตอ้งอาศยัการเครืองมือประเมินระดบัความรุนแรงของการตีบของ
หลอดลม เช่นการวดัค่า FEV1 หรือ PEFR ประกอบ  
      อยา่งไรก็ตามการทดสอบสมรรถภาพปอดดว้ยวธีิสไปโรเมตรีย ์ นั้นจ าเป็นตอ้งอาศยัร่วมมือ และความเขา้ใจ
ของผูป่้วย  เพ่ือใหผ้ลการทดสอบท่ีไดน้ั้นออกมาดีท่ีสุด และยงัตอ้งใชบุ้คลากรท่ีมีความช านาญในการทดสอบ จึง
ไม่ไดท้ าไดแ้พร่หลายโดยทัว่ไป  
       มวีธีิยนืยนัการวนิิจฉัยโรคหดืนอกเหนือไปจากการทดสอบสมรรถภาพปอดหรือไม่ ในกรณีท่ีผลการ
ทดสอบสไปโรเมตรียป์กติ แต่สงสยัวา่ผูป่้วยน่าจะเป็นโรคหืด อาจทดสอบโดยการกระตุน้หลอดลมดว้ยสารเช่น 
histamine หรือ methacholin

16
 ตรวจวา่มีการอกัเสบของหลอดลมท่ีเกิดจาก eosinophils อนัไดแ้ก่ การ

นบัเซลของเมด็เลือดขาวชนิด eosinophils ในเสมหะ17 หรือผลผลิตของ เมด็เลือดขาวดงักล่าว เช่น 
eosinophilic cationic protein (ECP)  ในเสมหะ หรือในเลือด รวมทั้งการวดัระดบั nitric oxide ใน
ระดบัลมหายใจออก (exhaled NO)

17
 สามารถช่วยยนืยนัในผูป่้วยสงสยัหืด และติดตามผลการรักษา หรือปรับ

ยา อยา่งไรก็ตามแนวทางดงักล่าวยงัคงจ ากดัในเฉพาะในงานวจิยั ไม่ไดแ้นะน าในเวชปฏิบติัทัว่ไป19,20
 

      นอกจากน้ีการทดสอบดา้นภูมิแพ ้ เช่นวดัระดบั IgE ในเลือด หรือการทดสอบทางผิวหนงัเพ่ือหาสารก่อ
ภูมิแพ ้(skin prick test) ช่วยบอกถึงปัจจยัเส่ียงในการเกิดโรคหืด หรือวนิิจฉยัโรคหืดจากการประกอบวชิาชีพ 
แตก่ารทดสอบใหผ้ลบวกพบไดใ้นคนปกติ จึงตอ้งแปลผลร่วมกบัลกัษณะทางคลินิก ไม่ไดแ้นะน าใหท้ าทุกราย21  
     การรักษาโรคหืดมยีาอะไรใช้ได้บ้างนอกจากยาขยายหลอดลม  และเมือ่ไรต้องให้คอร์ตโิคสเตยีรอยด์ชนิดสูด  
  เป็นท่ีทราบกนัดีวา่การอกัเสบของหลอดลมนั้นเป็นกลไกท่ีส าคญัท่ีท าใหเ้กิดอาการของโรคหืด ดงันั้นยาหลกัท่ี
ใชใ้นการรักษาโรคหืดคือยาตา้นการอกัเสบ ส่วนยาขยายหลอดลมใชเ้ม่ือมีการตีบของหลอดลมจากการหดเกร็ง
ของกลา้มเน้ือเรียบหลอดลม ท าใหมี้อาการหอบเกิดข้ึน ดงันั้นยาท่ีใชใ้นรักษาผูป่้วยหืดจึงจ าแนกเป็น 2 ชนิด 1คือ  

1) ยาทีใ่ช้ควบคุมโรคหืด (controllers) ใชเ้พ่ือรักษาการอกัเสบเร้ือรังของหลอดลม ยาท่ีมีประสิทธิภาพ
ดีท่ีสุด คือยาคอร์ติโคสเตียรอยดช์นิดสูด (inhaled corticosteroid  หรือ ICS) ออกฤทธ์ิ ยบัยงัการ
สร้างสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัการอกัเสบจากเมด็เลือดขาว และยงัมียากลุ่มอืนๆ ท่ีสามารถใชไ้ดเ้ช่น ยาตา้น
ตวัรับลิวโคไตรอีน (anti-leukotriene) หรือยากลุ่ม theophylline ท่ีออกทธ์ิยาวเป็นตน้  
ปัจจุบนัไดมี้การน ายาขยายหลอดลมท่ีตา้นตวัรับบีตา้ท่ีออกฤทธ์ิยาว (long acting beta agonist) 

มาผสมกบัยาคอร์ติโคสเตียรอยดช์นิดสูด เพ่ือเสริมฤทธ์ิกนั ในผูป่้วยท่ีไม่สามารถคุมอาการหืดไดจ้าก
การใช ้ยาคอร์ติโคสเตียรอยดช์นิดสูดเพียงอยา่งเดียว  

2) ยาทีใ่ช้บรรเทาอาการของโรคหืด (relievers) ใชเ้พ่ือบรรเทาอาการหอบ ไดแ้ก่ ยาขยายหลอดลมชนิด
สูด ท่ีออกฤทธ์ิเร็ว (rapid onset inhaled bronchodilator ท่ีใชบ่้อยคือยา rapid acting 

beta2 agonist หรือใชร่้วมกบัยา short acting anticholinergic )    
   ยาทั้ง 2 กลุ่มนี ้ หลกัการใช้จะแตกต่างกนั กล่าวคอื ยาทีใ่ช้ควบคุมโรคหืดต้องใช้เป็นประจ า ไม่ว่าจะมี
อาการหรือไม่มอีาการหอบกต็าม (regular use basis) โดยไม่ได้บรรเทาแก้ไขอาการหอบ ในขณะทีย่าที่
ใช้บรรเทาอาการของโรคหืด จะใช้เฉพาะเมือ่มอีาการ (as needed basis) การทีผู้่ป่วยมกีารใช้ยาพ่นหรือ
สูดขยายหลอดลมบ่อย หรือเป็นประจ าเป็นข้อบ่งช้ีว่าการควบคุมโรคหืดไม่ได้ผลด ี 
    อย่างไรกต็ามผู้ป่วยมกัจะพอใจผลการใช้ยาทีเ่ป็น reliever มากกว่า controller เพราะออกฤทธ์ิเร็ว 
ได้ผลทนัใจ ไม่ยอมใช้ controller ซ่ึงแพทย์ผู้ดูแลต้องเน้น และให้ความส าคญั ในจุดนี ้แก่ผู้ป่วย    

             เน่ืองจากโรคหืดเป็นโรคท่ีมีการเปลียนแปลงหรือผนัแปรตลอดเวลา การจ าแนกผูป่้วยออกเป็นระดบัตาม  
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         ความรุนแรงนั้นไม่สอดคลอ้งกบัการด าเนินโรค ดงันั้นเพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการรักษา แนวทางการดูแลโรค     
         หืดท่ีเป็นสากล จึงมีการปรับเปล่ียนการรักษาโดยประเมินตามระดบัของการควบคุมโรคหืด (level of  

        asthma control) แทนการประเมินความรุนแรงของโรค (asthma severity) ท่ีเคยใชม้าก่อน1
                   

            

1/yearNoneExacerbations

 80% predicted 
or personal best 

(if known)

NormalLung function 
(PEF or FEV1)

2 /weekNone
(or2 /week)

Need for reliever
/rescue treatment

AnyNoneNocturnal 
symptoms/

awakening

Any NoneLimitations of 
activities

 3 features 
of partly 
controlled 
asthma 
present in 
any week

2 /weekNone
(or2 week)

Daytime symptoms

UncontrolledPartly controlled 
(Any measure 
present in any 
week)

Controlled
(All of the 
following)

Characteristic

Level of asthma control

 
           ตารางแสดงระดบัการควบคุมโรคหืด แบ่งเป็น 3 ระดบั ไดแ้ก่ controlled, partly controlled และ uncontrolled 

1 

 จะรักษาโรคหืดอย่างไร     เพือ่ไม่ให้เกดิความสับสน สามารถทีจ่ะสรุปแนวทางการดูแลผู้ป่วยโรคหืดได้ดงันี ้1 
1 ในผู้ป่วยใหม่ทีไ่ม่เคยได้รับการรักษามาก่อน ใหจ้ าแนกเป็น intermittent และ persistent asthma โดยใช้
ขอ้มูลดงัตาราง และพิจารณาใหท่ี้เป็นยาควบคุมโรค (controller) เช่น ยาสูดคอร์ติโคสเตียรอยดใ์นผูป่้วยหืด
ชนิด persistent asthma ทุกราย ส่วนผูป่้วยท่ีเป็น intermittent asthma นั้นพิจารณาใหย้าท่ีบรรเทา
อาการหืด (reliever) เป็นคร้ังคราว  
 2 ในผู้ป่วยทีเ่คยได้รับการรักษามาก่อนแล้ว ใหป้ระเมินผลการรักษา หรือผลการควบคุมอาการโรคหืด ดงัตาราง 
และพิจารณาปรับยาข้ึน ในกรณีท่ีผูป่้วยยงัอยูใ่นระดบั คุมไดบ้า้ง (partly controlled) หรือคุมไม่ไดเ้ลย 
(uncontrolled) เพ่ือใหผู้ป่้วยเขา้สู่ระดบัท่ีควบคุมได ้(controlled) โดยแผนการปรับ ดงัตาราง  

        

Step 5 Step 4Step 3Step 2

Asthma education and environmental control 

Low dose ICS 

+ SR 

theophylline  

As need rapid acting B2A                              

SR 

Theophylline 

Low dose ICS 

+Anti-LTB4 

Anti-IgE

treatment 

Anti-LTB4 Medium or 

high dose ICS 

Anti-LTB4 

Oral steroid 

(low dose) 

Medium or 

high ICS 

+LABA 

Low 

ICS+LABA 

Low dose 

ICS

Add 1 or both Add 1 or more Select one Select one Controller options

Step 1 

Treat exacerbation Exacerbation 

Step up until controlled Uncontrolled 

Considered stepping up to gain control Partly controlled 

Maintain and find lowest controlling step Controlled 

Treatment action Level of control 

Reduce Increase In
cr

ea
se

 
Re

du
ce
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ตารางแสดงการปรับยาเพื่อควบคุมโรคหืด โดยแบ่งระดบัการควบคุมเป็น 3 ระดบั กล่าวคือ ควบคุมได ้(controlled) ควบคุมไดบ้า้ง (partly 
controlled) และ ควบคุมไม่ได ้ (uncontrolled) แ ละการปรับยาท่ีใชเ้ป็น controllers เป็น 5 ระดบั โดย ICS= Inhaled corticosteroid, LABA= 
Long acting 2 agonist, Anti-LTB4= Leukotriene modifiers, SR=Sustained release  
ระดบัสูตรยา ทีเ่ลอืกใช้เป็น controllers ในโรคหืด แบ่งเป็น 5 ระดบั ดงันี ้ 

ระดบัที ่  1  แนะน าใหรั้กษาดว้ย 2-agonist ชนิดสูดออกฤทธ์ิเร็ว เฉพาะเม่ือมีอาการเท่านั้น 
ระดบัที ่ 2 แนะน าใหใ้ชย้าสูด corticosteroid ขนาดต ่า ส่วนยาอ่ืนๆ ทีใชไ้ดคื้อ ยาตา้นตวัรับลิวโคไตรอีน (anti-leukotriene) หรือยากลุ่ม 
theophylline ท่ีออกทธ์ิยาว 
ระดบัที ่3 แนะน าใหใ้ช ้ corticosteroid ชนิดสูด ขนาดต ่าและยา long-acting 2-agonist ชนิดสูด ซ่ึงเป็นสูตรท่ีไดป้ระสิทธิภาพมากกวา่ การใช ้
corticosteroid ชนิดสูด ขนาดต ่า ร่วมกบั ยาอ่ืนๆ เช่น ยาตา้นตวัรับลิวโคไตรอีน (anti-leukotriene) หรือยากลุ่ม theophylline ท่ีออกทธ์ิยาว หรือ
การเพิ่ม corticosteroid ชนิดสูด เป็นขนาดสูง (หมายถึง ขนาดของ Budesonide > 800 g/day หรือ Beclomethsone > 1000 g/day และ 
Fluticasone > 500 g/d เป็นตน้ )  
ระดบัท่ี 4 แนะน าใหส่้งต่อไปยงัผูเ้ช่ียวชาญ การรักษาในระดบัน้ีข้ึนกบัสูตรยาท่ีใชก่้อนหนา้ ไดแ้ก่ การเพิ่ม corticosteroid ชนิดสูด ขนาดสูงและ
ยา long-acting 2-agonist ชนิดสูด หรือเพิ่มยายาตา้นตวัรับลิวโคไตรอีน (anti-leukotriene) หรือยากลุ่ม theophylline ท่ีออกทธ์ิยาว 
ระดบัท่ี 5 ยาท่ีใชคื้อ corticosteroid ชนิดกิน ในขนาดต ่า หรือใช ้ยาฉีด anti-IgE  

การประเมนิผลการรักษาหืดและเมือ่ไร ควรจะปรับลดยาควบคุมโรคลง  
    ผูป่้วยจะเร่ิมมีอาการดีภายในเวลาเป็นสปัดาห์ และเร่ิมไดผ้ลเตม็ท่ีในเวลา 3-4 เดือน หลงัจากนั้นเม่ือประเมิน
ผูป่้วยวา่สามารถควบคุมโรคไดอ้ยส่งต่อเน่ือง 3-6 เดือน แพทยอ์าจ พิจารณาปรับยาลดลงไดด้งัน้ี  
1 ในกรณีท่ีผูป่้วยสามารถควบจคุมอาการของโรคหืด ไดด้ว้ยยา ICS ขนาดกลาง หรือสูง ใหล้ดขนาดของ ICS 

ลง 50% ของเดิมทุก ๆ 3 เดือน จนเหลือ ICS ในขนาดต ่า จึงลดยาลงเหลือเป็นวนัละคร้ัง 22  
2 ในกรณีท่ีใชย้าสูดผสมระหวา่ง ICS และ LABA ในการรักษา หลงัจากควบคุมอาการได ้ ใหพ้ิจารณา ลด
ขนาดของ ICS ลงก่อน 50% และคงยาสูด LABA ไว ้ หลงัจากนั้นหากควบคุมอาการหืดได ้ หยดุยา ICS 

ก่อน แลว้ค่อยหยดุยาสูด LABA หรืออีกวธีิคือการหยดุยาสูด LABA และคงเหลือยา ICS ไวข้นาดเดิมแลว้
จึงลดขนาดยาลงเร่ือยๆ  
3 ในกรณีท่ีใชย้าสูด ICS ร่วมกบัยาควบคุมโรค หรือ controller ตวัอืนๆ ใหล้ดขนาดของ ICS ลงมาเป็น 
50% ก่อนและคงยา controller ไวจ้นสามารถลด ICS ลงมาในขนาดต ่าแลว้จึงหยดุ controller ชนิดอ่ืนๆ 
ทั้งหมด 
สามารถหยุดยาสูดคอร์ตโิคสเตยีรอยด์ได้หรือไม่  
เป็นท่ีทราบดีวา่โรคหืดนั้นไม่สามารถรักษาใหห้ายขาดได ้ แต่สามารถควบคุมอาการของโรคหืดใหส้งบได ้ หรือ
เรียกวา่มี remission การหยดุยาอาจพิจารณาท าไดเ้มื่ออาการหดืควบคุมไดต้ลอดเวลาและไมม่อีาการกลบัเป็น
ซ ้า เป็นเวลานาน ตดิต่อกนั 1 ปี   แนะน าใหห้ยุดการรกัษาดว้ย corticosteroid ชนิดสดู ได ้

การดูแลผู้ป่วยหืดทีม่กีารก าเริบของโรค (Management of acute exacerbation)  

  การก าเริบฉบัพลนัของโรคหืดนั้นสามารถเกิดข้ึนได ้ โดยอาจพบในผูป่้วยท่ีควบคุมอาการของโรคหืดไม่ได ้
หรือแมก้ระทัง่ในผูป่้วยท่ีคุมโรคไดส้งบ เช่ือวา่ การก าเริบนั้นเกิดจากการท่ีผูป่้วยไปสมัผสักบัส่ิงกระตุน้เช่นสาร
ก่อภูมแพ ้ หรือมลพิษ หรือการเปลียนแปลงของอากาศ รวมทั้งการติดเช้ือในระบบทางเกินหายใจ กระตุน้ใหเ้กิด
การอกัเสบ และการตีบของหลอดลม ระดบัความรุนแรงมีตั้งแตผู่ป่้วย ใชย้าสูดขยายหลอดลมเพ่ิม มาพบแพทย์
ก่อนนดั มาหอ้งฉุกเฉิน หรือตอ้งนอนโรงพยาบาล1  
การก าเริบของโรคหืดจะวนิิจฉัย ได้อย่างไร 
การวนิิจฉยัภาวะดงักล่าว ประกอบไป องคป์ระกอบ 2 อยา่งคือ1  
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1 การเปล่ียนแปลงในทางท่ีเลวลงของอาการของโรคหืด เช่น อาการไอ อาการหายใจล าบาก หายใจมีเสียงหวดี 
หรือาการแน่นหนา้อก ร่วมกบั  
2 การลดลงอยา่งชดัเจนของค่าสมรรถภาพปอดผลทดสอบ เช่น FEV1 หรือ PEFR 

ผลเจาะตรวจ arterial blood gas (ABG) ในผู้ป่วยหืดก าเริบฉับพลนั  ผลจะเป็นเช่นไร  
ผูป่้วยหืดก าเริบฉบัพลนั จะมีการเปล่ียนแปลงทางพยาธิสรีรวทิยา คือมีการตีบของหลอดลม ท าใหเ้กิดภาวะ 
ventilation perfusion mismatch มีภาวะขาดออกซิเจน (hypoxemia )ท าใหผู้ป่้วยจะหายใจเร็ว และมี 
respiratory alkalosis นอกจากน้ี เกิดลมขงัในปอดเกิดความดนับวกช่วงหายใจออก (auto-PEEP หรือ
dynamic hyper-inflation) ตามมมา ผูป่้วยจะมีการเพ่ิมงานในการหายใจ (work of breathing) เม่ือ
กลา้มเน้ือหายใจท างานหนกัจนลา้ เกิดภาวะ hypercapnia และ respiratory acidosis จนในท่ีสุดเม่ือขาด
อากาศนานๆ จะเกิด lactic metabolic acidosis ตามมาจากการมีภาวะหายใจแบบไม่ใชอ้อกซิเจน 24

 

หลกัในการดูแลรักษาผู้ป่วยหืดก าเริบฉับพลนัประกอบไปด้วย  4 ข้อ  

ก) การยนืยนัวนิิจฉยัโรคหืด  
ข) การประเมินความรุนแรงของโรดหืดก าเริบฉบัพลนั  
ค) ใหก้ารรักษา (ยาหลกัท่ีใชรั้กษาคือ ออกซิเจน ยาพน่ขยายหลอดลม และยาคอร์ติโคสเตียรอยด)์  
ง) การประเมินผลการตอบสนองต่อการรักษา และวางแผนจ าหน่าย หรือรับไวใ้นโรงพยาบาล  

จ าเป็นต้องซักประวตัอิะไรบ้าง และต้องวนิิจฉัยแยกโรคจากอะไร  
1 ซักประวตัเิพือ่ยนืยนัว่าเป็นโรคหืดและวนิิจฉัยแยกโรคทีม่อีาการคล้ายคลงึกบัหืดก าเริบฉับพลนั  

1    Cardiogenic pulmonary edema มกัจะไดป้ระวติัของอาการหวัใจหอ้งซา้ยลม้เหลว ตรวจ 
         ร่างกายพบวา่มี signs ของ acute pulmonary edema และยนืยนัจากภาพรังสีปอด  
2 Anaphylaxis มกัไดป้ระวติัท่ีเกิดข้ึนเร็ว และมีการสมัผสักบัสารท่ีแพ ้ อยา่งชดัเจน มีอาการทาง

ระบบร่วมดว้ย อยา่งนอ้ย 2 ระบบ เช่นมีลมพิษ หรือมีความดนัเลือดตก หรือมีอาการปวดทอ้ง ถ่าย
เหลว อาจพบวา่มีเสียง wheeze ไดเ้ช่นเดียวกบัโรคหืด  

3 Large or upper airway obstruction มกัพบในผูป่้วยเด็ก หรือผูป่้วยสูงอาย ุประวติัเกิดข้ึนทนัที 
อาจไดป้ระวติัการไออยา่งรุนแรง หรือประวติัการส าลกั หรือเขียว ตรวจร่างกาย พบวา่มี stidor หรือ 
localized wheeze  แทน diffuse wheeze  

4 COPD with acute exacerbation ผูป่้วยมีอาการเม่ือ อายมุาก ประวติัการสมัผสัปัจจยัเสียงมา
นาน เช่นสูบบุหร่ี ตรวจร่างกายพบวา่มี sign ของ long standing air trapping เช่น increase 

anterior posterior diameter of chest, shortening of cricosternal distance เป็นตน้  
2 ซักประวตัเิพือ่ประเมนิความรุนแรง และโอกาสทีจ่ะสียชีวติจากโรคหืดก าเริบฉับพลนั  
                ประวติัท่ีจ าเป็นตอ้งซกัเพื่อประเมินความรุนแรงของโรคหืด ซ่ึงบ่งช้ีวา่ผูป่้วยมีโอกาศท่ีจะเสียชีวติจาก
หืดก าเริบฉบัพลนัไดแ้ก่ ประวติั เคยมีการก าเริบฉบัพลนัชนิดรุนแรง ก่อนหนา้น้ี ประวติัระยะเวลาท่ีหอบก่อนมา
โรงพยาบาล ประวติัการใชย้าจ านวนมากในการควบคุมโรค และประวติัการมาหอ้งฉุกเฉินบ่อยๆ ในช่วงท่ีผา่นมา 
แพทยค์วใหค้วามส าคญักบัผูป่้วยท่ีมีประวติัเคยนอนโรงพยาบาลในหอผูป่้วยวกิฤตจากหืดก าเริบฉบัพลนั
โดยเฉพาะเคยใส่ท่อช่วยหายใจ เพราะผูป่้วยดงักล่าวมีความเสียงสูงมากท่ีจะเสียชีวติ จากหืดก าเริบในคร้ังน้ี 25      
การประเมนิความรุนแรงของหืดก าเริบฉับพลนั  
เราจะประเมนิความรุนแรงของผู้ป่วยทีม่าทีห้่องฉุกเฉินได้อย่างไร  
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นอกเหนือไปจากประวติัท่ีบ่งช้ีวา่ผูป่้วยมีความเส่ียงในการเสียชีวติสูงจากโรคหืด การตรวจร่างกายแรกรับนั้น 
อาการแสดงท่ีส าคญัของภาวะ respiratory distress เช่น tachypnea, tachycardia รวมทั้ง wheeze ท่ี
บ่งช้ีถึงการมี airway obstruction นั้นพบไดใ้นผูป่้วยเกือบทุกราย ในรายท่ีรุนแรงอาจพบวา่มีอาการแสดง
ของภาวะ impending respiratory failure เช่น use of accessory muscle, incomplete 

sentence, unable to lie down และ paradoxical respiration   

หมายเหต ุ ผูป่้วยท่ีตรวจร่างกายไม่พบ wheeze และร่วมกบัการมี poor air entry บ่งช้ีวา่การตีบของ
หลอดลมนั้นรุนแรงมาก การใชอ้าการแสดงของ  pulsus paradoxicus ไม่สะดวกในทางปฏิบติั  
ดงันั้นตอ้งมีดชันีช้ีวดัท่ีส าคญัประเมินภาวะหลอดลมตีบ และภาวะบกพร่องออกซิเจนท่ีใชไ้ดง่้ายท่ีหอ้งฉุกเฉิน คือ  
1 peak flow meter เพื่อวดั PEFR มีขอ้มูลสนบัสนุนวา่ ผูป่้วยท่ีมีค่า PEFR หลงัใหก้ารรักษาแลว้ไดเ้กิน
กวา่ 60% ของค่าปกติ นั้นสามารถจ าหน่ายกลบับา้นไดด้ว้ยความปลอดภยั ในขณะท่ีผูป่้วยท่ีเม่ือใหก้ารรักษา
อยา่งเตม็ท่ีแลว้ PEFR ต ่ากวา่ 40% หรือต ากวา่ 100 L/min ควรพิจารณารับรักษาในโรงพยาบาล26

 

2 pulse oximetry เพื่อวดัระดบั oxygen saturation ส่วนมากของผูป่้วยมกัจะมีภาวะ hypoxemia 

และ respiratory alkalosis การเจาะตรวจ arterial blood gas นั้นโดยทัว่ไป ไม่ไดแ้นะน าให ้อาจท าใน
ผูป่้วยท่ีมีค่า FEV1 หรือ PEFR ต ่ากวา่ 40% ของค่าปกติ 27

 

ส่วนการถ่ายภาพเอกซเรย์ปอด ไม่ได้ท าในผู้ป่วยทุกราย จะท าในผู้ป่วยทีต้่องนอนโรงพยาบาล หรือสงสัยว่ามี
ภาวะแทรกซ้อน หรือสงสัยว่ามโีรคร่วม เช่นปอดอกัเสบ28 
การรักษาหืดฉับพลนั29  เป้าหมายของการรักษาภาวะหืดฉบัพลนัประกอบไปดว้ย  

1) การแกไ้ขภาวะบกพร่องออกซิเจน  
2) การแกไ้ขภาวะหลอดลมตีบโดยใหมี้ผลขา้งเคียงนอ้ยท่ีสุด  

ยาทีใ่ช้ในการรักษานั้นประกอบไปด้วย  

1 การบ าบดัดว้ยออกซิเจน  
2 ยาพน่หรือสูดขยายหลอดลม  
3 ยาคอติโคติสเตียรอยด ์ชนิดรับประทาน หรือ ฉีด  
4 ยาอ่ืนๆ ท่ีใชเ้สริมการรักษา (Adjunctive therapy)  

ออกซิเจน (oxygen therapy)  

ออกซิเจนเป็นยาหลกัท่ีใชใ้นการรักษา เน่ืองจากผูป่้วยส่วนมากจะมีภาวะบกพร่องออกซิเจน การบ าบดัดว้ย
ออกซิเจน นั้นสามารถใหท้างสาย canula หรือ mask หรือ mask with bag เพื่อใหร้ะดบั oxygen 

saturation ไดร้ะดบัประมาณ 90-92% แนะน าใหมี้การใหค้วามช้ืนดว้ยเสมอ (humidification)
30 

 

ยาขยายหลอดลม (bronchodilator) การ ท่ีใชใ้นการรักษาหืด คือยาสูดหรือพน่ 2 agonist เช่น 
salbutamol หรือ terbutaline พบวา่การบริหารยาในรูปการสูด  MDI with spacer หรือพน่ 
(nebulization) พบไดผ้ลไม่ตา่งจากใชย้ารูปฉีด  subcutaneous หรือ intravenous และผลคา้งเคียงต ่า31

กวา่ การใชย้าแพทยม์กัจะบริหารรูปพน่ดว้ย handheld nebulizer มากกวา่ MDI พร้อมกบั spacer ควรมี
การประเมินอาการ อาการแสดง และ PEFR ทุกๆ 15-20 นาทีหลงัพน่ยา 32,33

 

ส าหรับยา ipratoprium bromide ซ่ึงเป็น anticholinergic เสริมกบัยา 2 agonist นั้นพบวา่ไดผ้ลใน
ผูป่้วยท่ีเร่ิมดว้ยหืดรุนแรงคือ PEFR ต ่ากวา่ 50% โดยช่วยเพ่ิมคา่ FEV1 และลดการนอนโรงพยาบาลได้34 

 

ยาคอร์ตโิคสเตยีรอยด์ชนิดรับปประทาน หรือฉีด (systemic corticosteroid)  
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มีผลช่วยในการลดการอกัเสบของหลอดลม ลดอตัราการนอนโรงพยาบาล และอตัราการกลบัซ ้ า ควรพิจารณาให้
ในผูป่้วยหืดก าเริบฉบัพลนัแทบทุกราย ขนาดยาคือรับประทาน  prednsiolone 30-40 มก. ทนัที หาก
รับประทานได ้หรือฉีด dexamethasone ขนาด 4-10 มก หรือเทียบเท่า และใหต้่อเน่ืองราว5-10 วนั35,36,37     
ยาอืน่ๆ ทีใ่ช้เสริมในการรักษา (adjunctive therapy)

29
 

1 magnesium sulfate การใหย้าในรูปฉีด ขนาด 2 กรัมใหท้างเสน้เลือดชา้ๆ ใน 15 นาที ช่วยลดอตัรานอน
โรงพยาบาลในผูป่้วยท่ีอาการรุนแรง ส่วนยาในรูปพน่ไม่มีหลกัฐานวา่ไดป้ระโยชน์38 

 

2 inhaled หรือ nebulized corticosteroid ใชใ้นผูป่้วยท่ีมีอาการรุนแรง และเลือกใชใ้นรายท่ีไม่
ตอบสนองต่อยาทัว่ไป40

 

3 aminophylline ไม่มีหลกัฐานสนบัสนุนมากพอวา่ช่วยเสริมกบั  agonist ในการรักษาผูป่้วยหืดฉบัพลนั  
 

Agents  Administration  

Oxygen  High flow to maintain SaO2 >92-95% (via nasal prong, 

mask, ET) with humidification  

2-agonist MDI: Initial dose 4-8 puffs (salbutamol 100g /p) can be 

repeated q 15-20 min up to 3 times 

Wet NB: Initial dose 5-10 mg of salbutamol repeated q 15-

20 min 

Systemic 

Corticosteroid  

Prednisolone 40 mg orally or methylprednisolone 125 mg IV 

Anticholinergic 

(ipatropium 

bromide)  

MDI dose 4-8 puff (20 mcg/puff) q 15-20 min to be repeated 

3 times  

Wet NB: initial 0.25-0.5 mg (1 ml in 3 ml saline) q 15-20 

min or continuous  

Magnesium sulfate  Intravenous 2 gm bolus then infusion 25 mg/kg/hr  

Inhaled 

corticosteroid  

Nebulized fluticasone 2 mg  

 

การดูแลในกรณีทีม่รีะบบการหายใจล้มเหลว 
   ขอ้บ่งช้ี คือผูป่้วยมีอาการซึม ไม่รู้สึกตวั หรือหยดุหายใจ พิจารณาใส่ท่อช่วยหายใจ และช่วยหายใจดว้ย 
เคร่ืองช่วยหายใจชนิด volume หรือ pressure controlled ventilation ก็ได ้พยายามหลีกเล่ียงการตั้ง 
tidal volume ท่ีสูง และระวงัการใชย้าคลายกลา้มเน้ือ รวมทั้งระวงัการเกิดภาวะ barotrauma โดยพยายาม
จ ากดัให ้peak airway pressure (PIP) ต ่ากวา่ 30 cmH2O ส่วน41 ไม่แนะน าใหใ้ช ้non invasive 

positive pressure ventilation ในผูป่้วยหืดฉบัพลนัทัว่ๆไป เน่ืองจาก หลกัฐานสนบัสนุนยงัไม่มากพอ42  
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