โรงพยาบาลแมวงก
QM-PCT-003
คูมือคุณภาพ : การดูแลผูปวยโรคหอบหืด

วันที่ประกาศใช 12 ก.พ. 2559
PCT
จัดทําโดย
ผูทบทวน

ประเภทเอกสาร
 ควบคุม
ทีมดูแลผูปวย
หัวหนาฝาย/ผูประสานคุณภาพ

 ไมควบคุม

1

ผูอนุมัติ

ผูอํานวยการโรงพยาบาลแมวงก

สารบัญ
หนา
แนวทางการวินิจฉัยและรักษาโรคหอบหืด

1

ยาที่ใชในการรักษา Asthma

2

การรักษาผูปวยโรคหืดเรื้อรัง (persistent asthma)

5

การรักษาผูปวยโรคหืดกําเริบเฉียบพลันในหองฉุกเฉินโรงพยาบาลแมวงก

10

ขอบงชี้ในการรับผูปวยไวรักษาในโรงพยาบาล

11

การรักษาตอเนื่องในโรงพยาบาล

12

2

1

แนวทางการวินิจฉัยและการรักษาโรคหืด
นิยาม
โรคหืด เปนโรคที่มีการอักเสบเรื้อรังของหลอดลม ทําใหหลอดลมมีปฎิกริยาตอบสนองตอสารกอภูมิแพ
และสิ่งแวดลอมมากกวาคนปกติ ซึ่งเกิดจากปจจัยทางพันธุกรรมและปจจัยทางสิ่งแวดลอม
เมื่อไดรับสิ่งกระตุนหลอดลมจะสรางสารคัดหลั่ง ทําใหเกิดอาการไอและหายใจไมสะดวกจากหลอดลม
ตีบจากการอักเสบ ถารักษาไมถูกตองจะเกิดพังผืดและการหนาตัวของหลอดลมทําใหเกิดการอุดกั้นอยางถาวร
การวินิจฉัย
ผูปวยโรคหืดจะมีอาการหลักคือ ไอ หอบ การวินิจฉัยตองแยกอาการออกจากสาเหตุอื่น เชน
o Cardiogenic Conditions : - Congestive Heart Failure, MI
o Pulmonary Conditions : - Pulmonary edema, Foreign Body, Pneumothorax, Hemothorax,
Pleural Effusion, Pulmonary Tuberculosis, Pneumonia
o ภาวะอื่น ๆ : - GERD, Anaphylaxis
o ภาวะทางหลอดลมอื่น ๆ ซึ่งพบไดบอยและอาการคลายกับ Asthma คือ Bronchiectasis และ COPD
(Emphysema + Chronic Bronchitis) การวินิจฉัยแยกโรค ตองใชประวัติการตรวจรางกายและการ
ตรวจทางหองปฏิบัติการประกอบในการพิจารณา ดังนี้
ประวัติและอาการ

- ไอหอบเหนื่อยเปน ๆ หาย ๆ มักเกิดเวลากลางคืนหรือเชามืด
- มีอาการเมื่อไดรับสิ่งกระตุน อาการหายไปไดเอง หรือเมื่อไดยาขยายหลอดลม
(สิ่งกระตุน เชน สารกอภูมิแพ, การติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ, ความเครียด, ควันพิษ)
- มีอาการภูมิแพอื่น ๆ เชน Rhinitis, Conjunctivitis และ Dermatitis
- มีประวัติญาติสายตรงเปนโรคหืด
- มีอาการเมื่อออกกําลังกาย
การตรวจรางกาย
- Wheezing ขณะมีอาการ และตรวจไมพบสิ่งปกติเวลาไมมีอาการ
การตรวจทางหองปฏิบัติการ
- Chest X-ray : - normal
- Bronchodilator test :- PEFR เพิ่มขึ้น > 20% หลังพนยาขยายหลอดลม

การวัดความเร็วสูงสุดของลมหายใจ( Peak expiratory flow rate)
เปนการตรวจสมรรถภาพปอดเพื่อประเมินความรุนแรงของการอุดกั้นการไหลของลม ชวยในการวินิจฉัย
และการประเมินอาการของโรค ความแมนยําของการตรวจขึ้นกับเทคนิคที่ถูกตองความ
รวมมือและความตั้งใจในการเปาของผูปวย
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ขั้นตอนในการใช Peak flow meter
- ผูปวยอยูในทายืน ปรับใหเข็มวัดอัตราการไหลของลมอยูที่จุดตั้งตนของคาที่วัด
- หายใจเขาเต็มที่ นําอุปกรณการวัดมาอมไว โดยใหริมฝปากปดสนิท ระวังไมใหลิ้นมาขวางทางที่
เปาและเปาออกใหแรงและเร็วที่สุด
- บันทึกคาที่วัดไดและปรับเข็มวัดกลับมาที่ตําแหนงเริ่มตนและเปาซ้ําอีก 2 ครั้ง
- บันทึกคาที่ไดมากที่สุดเปนคาที่เปาไดในครั้งนั้น
สูตรคํานวณคา % PEFR ( Peak Expiratory Flow Rate) ของผูปวย
PEFR ( Peak Expiratory Flow Rate) ของผูปวย
X 100
PEFR ( Peak Expiratory Flow Rate) มาตรฐาน
หลักการในการรักษา โรคหืด
1. หลีกเลี่ยงปจจัยกระตุน
2. ใชยาลดการอักเสบของหลอดลมเพื่อควบคุมไมใหเกิดการหดเกร็ง
3. ใชยาขยายหลอดลมเมื่อเกิดอาการ
เปาหมายการรักษา
1. ลดการกําเริบของโรค (ลดการมา ER, Admit)
2. ดํารงชีวิตไดใกลเคียงกับคนปกติ
3. หลีกเลี่ยงภาวะแทรกซอนจากการใชยา
4. ปองกันการเสียชีวิต
5. ยกระดับสมรรถภาพการทํางานของปอดของผูป วยใหดีทัดเทียมกับคนปกติหรือดีที่สุดเทาที่จะทําได
แนวทางการดําเนินการ
1. ใหความรูแกผูปวย, ญาติ, ผูใกลชิด เพื่อ
1) ทําใหเกิดความรวมมือในการรักษา
2) รูจักหลีกเลี่ยงปจจัยกระตุน
3) ใชยาถูกตอง สม่ําเสมอ
4) รูวิธีปฏิบัติเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงของโรค และเมื่อมีอาการฉุกเฉิน
2. มีแผนการรักษาสําหรับผูปวยโรคหืดเรื้อรังในคลินิก
3. มีแผนการรักษาสําหรับผูปวยโรคหืดกําเริบเฉียบพลัน
1) แผนการรักษาในหองฉุกเฉิน
2) Care Plan สําหรับผูปวยใน
4. การจัดระบบการดูแลรักษาตอเนื่องอยางมีประสิทธิภาพ
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ยาที่ใชในการรักษา Asthma
ยาหลักในการรักษาโรคหอบหืดแบงไดเปน 2 กลุมคือ Controllers และ Relievers
1. Controllers โดยที่โรคหืดเกิดจากการอักเสบเรื้อรังของหลอดลม เนื่องจากปฏิกริยาภูมิแพของรางกายตอ
สารกระตุน ยาในกลุมนี้จะชวยลดภาวะดังกลาว เพื่อควบคุมอาการของโรคและผูปวยที่มีอาการแบบ Persistent
ควรจะไดรับยานี้ทุกรายโดยเฉพาะ Inhaled Corticosteroids (ICS)
1.1 Corticosteroids มีทั้งในรูปยาสูดพน ยารับประทาน และยาฉีด
กลไกการออกฤทธิ์

- ลด Inflammation
- ลดการสราง mucous
- เพิ่ม action ของ ß2-against ที่กลามเนื้อเรียบของหลอดลม
- ลดภาวะ Hypersensitivity ของหลอดลม
ขอควรระวัง
- Side effect ของ Steroids เชน จ้ําเขียวตามตัว, ตอกระจก, ตอหิน, กดการทํางาน
ของ adrenal gland, Bone mass ลดลง เปนตน
- ในรูปของยาพนสูด อาจเกิดเชื้อราในชองปาก, เสียงแหบ
1.2 Long - acting ß2- agonist ที่มีใชในโรงพยาบาล คือ Salmeterol อยูในรูปยาผสมกับ
Fluticasone ( ICS )ชื่อยา Seretideมีความเขมขน 2 ขนาดคือ 25/50 และ 25/125
กลไกการออกฤทธิ์

- เสริมฤทธิ์ Corticosteroids ชวยลด Inflammation
- ใชในรูปยาผสมกับ ICS ดีกวาใชแยก ทําใหใช ICS ไดนอยลง
1.3 Xanthine Sustained release (Thophylline SR)

กลไกการออกฤทธิ์
ขอควรระวัง

- ขยายหลอดลม
- ชวยลด Inflammation

ตองปรับขนาดยาใหเหมาะสม เกิดอาการขางเคียงไดงาย

2. Relievers ใชเพื่อขยายหลอดลม เมื่อมีอาการ ยาในกลุมนี้ที่มีใชในโรงพยาบาลแมวงกมี 3 กลุม คือ
2.1 Short-acting ß2- agonist คือ Salbutamol มีทั้งในรูป Inhaler, NB และ ยารับประทาน
ขอควรระวัง

- ยากินอาจทําใหใจสั่น มือสั่น
- ยาฉีดถาใชปริมาณมาก อาจทําใหเกิดภาวะ hypokalemia
- Pregnancy

2.2 Anticholinergic drug + ß2 - agonist คือ Berodual ในรูป Inhaler และ NB ซึ่งเปนยาผสมระหวาง
Ipratropium bromide กับ Fenoterol
ขอควรระวัง

- หัวใจเตนผิดจังหวะ
- Hypokalemia
- Prostate hyperplasia
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- Narrow angle glaucoma
- Pregnancy และ Lactation
- เด็กอายุ <12 ป ไมควรใช
2.3 Methylxanthine (Aminophylline) ที่มีใชในโรงพยาบาลอยูในรูปยาฉีดจะใชในการรักษาผูปวย acute
severe asthma หรือ Status asthmaticus ที่ใช ß2-agonist แลวไมไดผลเทานั้นไมใชเปนประจํา

ยารักษาอาการหอบหืดในโรงพยาบาลแมวงก
ชื่อยา

ขนาดยา

ปริมาณ

Budesonide MDI

200 mg/puff

200-1600 mg / วัน

Prednisolone ๏

5 mg/เม็ด

ผูใหญ 5-60 mg / วัน
เด็ก 0.1-2 mg/kg / วัน

Dexamethasone

4 mg/Amp

ผูใหญ 5 mg ทุก 6 ชั่วโมง

Hydrocortisone

100 mg/vial

วันแรก 1-2 mg/kg ทุก 6 ชม
วันตอไป 0.5-1 mg/kg ทุก 6 ชม

Berodual Forte (4cc)

Ipratropium 500 mcg
Fenoterol 125 mcg
Ipratropium 200 mcg
Fenoterol 500 mcg

1-4 หลอด / วัน

Salbutamol Inhaler

Salbutamol 100 mcg/puff

1-2 Puff ทุก 4-6 ชม

Salbutamol NB

Salbutamol 0.5%

> 12 ป 0.5-1 cc ทุก 4-6 ชม

Berodual Inhaler

1-8 Puff / วัน
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ชื่อยา

Salbutamol NB

Salbutamol ๏

Seretide

ขนาดยา

ปริมาณ

< 12 ป นน. > 20 0.5 ทุก 4-6 ชม
< 12 ป นน. < 20 0.25 cc ทุก 4-6 ชม
> 12 ป 0.5-1 cc ทุก 4-6 ชม
Salbutamol 0.5%
< 12 ป นน. > 20 0.5 cc ทุก 4-6 ชม
< 12 ป นน. < 20 0.25 cc ทุก 4-6 ชม
Dose ตามนน.ตัว ทุก 6-8 ชั่วโมง
2 mg/ 1 ชอนชา
< 2 ป 0.1-0.2 mg/kg
2 mg/ 1 เม็ด
2-6 ป 0.1-0.2 mg/kg Max 12mg/day
6-12 ป 2 mg.
Max 24mg/day
> 12 ป 2-4 mg.
Max 32mg/day
>70 ป 2 mg.
Max 32mg/day
Salmeterol 50 microgram/ 1-4 Puff /day
Fluticasone 250
microgram/ puff

Theophylline

200 mg

10 mg./kg/day Max 800mg/day

Meptin
(Procaterol HCl)

50 mcg

50 mcg bid

การคัดกรอง
1. ผูปวยไอหอบที่แพทยวินิจฉัยวาเปนจากภาวะทางหลอดลมและยังไมไดขึ้นทะเบียนในคลินิก Asthma,
COPD ใหทํา PEF กอนให Bronchodilator และหลังให Bronchodilator เพื่อคํานวณอัตราเพิ่มของ PEFR
โดยใชแบบฟอรมผูปวยหอบหืด และหลอดลมอุดกั้นเรื้อรังของงานอุบัติเหตุฉุกเฉิน
2. นัดผูปวยมารับการตรวจในคลินิกหอบหืดภายใน 1 สัปดาห
การวินิจฉัย
1. ซักประวัติลงในแบบบันทึกการตรวจวินิจฉัยแยกโรคทางหลอดลม พรอมคํานวณอัตราเพิ่มของ PEFR โดย
ใชสูตร
PEFR หลัง – PEFR กอน
----------------------------------- x 100
PEFR กอน
2.สงพบแพทย
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2.1 แพทยใหคําวินิจฉัยแยกโรคเปน Asthma , COPD
2.2 ลงทะเบียนผูปวยในคลินิก
การรักษา
*** แนวทางการดูแลผูปวย asthma ในคลินิกจะเหมือนกันกับใน COPD***
ผูปวยรายใหม ประเมินระดับความรุนแรงของโรคโดยใช แบงความ รุนแรงเปนกลุม Intermittent และ
Persistent โดยพิจารณาตามอาการดังนี้
1. มีอาการไอ, หายใจไมอิ่ม, หอบ ในชวงกลางวัน ≥ 1 ครั้ง / สัปดาห
2. มีอาการไอ, หายใจไมอมิ่ , หอบ ในชวงกลางคืน ≥ 2 ครั้ง / เดือน
3. PEFR < 80 %
- กลุม Persistent มีอาการตามเกณฑขอใดขอหนึ่ง ใหเริ่มใช ICS ( step 2 )
- กลุม Intermittent มีอาการนอยกวาเกณฑทั้ง 3 ขอ ใชเฉพาะ Reliever as needed
ผูปวยรายเกา ประเมินระดับการควบคุมโรค โดยใชการประเมินอาการตามแบบการประเมิน
Easy Asthma Clinic ถายังไมถึงเปาหมายการรักษาใหปรับยาเพิ่มตาม Step การใชยา
เปาหมายของระดับการควบคุมโรค
1. ไมมีอาการหอบในชวงระหวางวัน
2. ไมตองตื่นกลางดึก เนื่องจากอาการหอบ
3. ไมตองใชยาขยายหลอดลมชนิดออกฤทธิ์สั้น
4. ไมตองไปรับการรักษาจากภาวะฉุกเฉินเนื่องจากอาการหอบ
5. คาสมรรถภาพปอด มากกวา 80% ของคาเปาหมาย
การรักษาผูปวยโรคหืดเรื้อรัง (persistent asthma)
1. ขั้นตอนการรักษาผูปวยโรคหืดเรื้อรัง
ผูปวยโรคหืดเรื้อรัง (persistent asthma) ที่ไมเคยไดรับ corticosteroid ชนิดสูดมากอน และอาการ
รุนแรงไมมาก ควรเริ่มตนการรักษาดวย corticosteroid ชนิดสูด26-27 ในขนาดนอย เชน budesonide 200400 μg/วัน ตาม step 2 ในขณะที่ผูปวยมีอาการ รุนแรงมากกวา (moderate persistent) หรือการประเมินการ
ควบคุมอาการของโรคเขา ไดกับ partly controlled แนะนําใหใชยาใน step 3
สวนผูปวยที่เคยไดรับการรักษาดวย corticosteroid ชนิดสูดอยูแลว ที่มีผลการประเมินระดับการควบคุม
โรคหืดอยูในกลุม partly หรือ uncontrolled แนะนําใหการรักษาโดยปรับยาเพิ่มขึ้นไปอีก 1 step แตถาการ
ควบคุมโรคหืดอยูในระดับ controlled อยูแลว ก็ใหยาในขนาดเดิม ตอไป ในแตละขั้นของการรักษาผูปวย จะ
ไดรับยา β2-agonist ชนิด พนสูดออกฤทธิ์เร็ว เพื่อบรรเทาอาการหอบหืดที่เกิดขึ้น (น้ําหนักคําแนะ นํา ++) ใน
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กรณีที่ผูปวยตองใชยา β2-agonist ชนิดพนสูดหลายครั้งใน หนึ่งวัน แสดงวาโรคหืดของผูปวยอยูในขั้นควบคุม
อาการไมได ผูปวยควร ไดรับการปรับเพิ่มขนาดของยา ICS ขึ้น หรือ เพิ่มยา Controller ชนิดอื่น เขามารวมใน
การรักษา จนสามารถควบคุมอาการของโรคได
การรักษาขั้นที่ 1 (ใหใช β2-agonist ชนิดสูดออกฤทธิ์เร็ว)
แนะนําใหรักษาดวยβ2-agonistชนิดสูดออกฤทธิ์เร็วเฉพาะเมื่อมีอาการเทานั้น
ในผูปวยโรคหืดที่มี
ลักษณะตอไปนี้
 ยังไมเคยรักษามากอน
 มีอาการหอบหืด (ไอ เหนื่อย หายใจมีเสียงหวีด) ชวงกลางวัน
 อาการหอบหืดเกิดขึ้น< 2 ครั้งตอสัปดาห หรือเกิดอาการชวง กลางคืน นาน ๆ ครั้ง
 แตละครั้งมีอาการนอยกวา 2 - 3 ชั่วโมง
 ชวงปกติตองไมมีอาการหอบหืดเลยและตองไมตื่นกลางคืนจากอาการหอบหืด(nocturnal
awakening) เลย
 มีสมรรถภาพการทํางานของปอดปกติ
 มีอาการหอบหืดที่เกิดจากการออกกําลังกาย (exercise-induced asthma)
ตารางที่ 1 ขั้นตอนการรักษาผูปวยโรคหืดเรื้อรัง*

การรักษาขั้นที่ 2 (ใหเลือกใชยาควบคุมโรคขนานใดขนานหนึ่งเทานั้น)
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แนะนําใหรักษาดวย β2-agonist ชนิดสูดออกฤทธิ์เร็ว เฉพาะเมื่อมี อาการหอบหืด รวมกับการใชยา
controller 1 ชนิด เพื่อควบคุมโรคหืด ยา controller ชนิดแรกที่แนะนําคือ ยาสูด corticosteroid ขนาดต่ํา2526 เชน budesonide 200–400 μg/วัน หรือ อีกทางเลือกหนึ่งคือ รักษาดวยยากลุม leukotriene modifier2830 ซึ่งเหมาะสําหรับผูปวยที่ไมอยากใช หรือไมถนัดใชยา corticosteroid ชนิดสูด หรือเคยเกิดผลขางเคียงจากยา
เชน เสียงแหบเรื้อรัง หรือมีอาการ allergic rhinitis31- 32 รวมกับโรคอื่น
การรักษาขั้นที่ 3 (ใหเลือกใชยาควบคุมโรคเดี่ยวๆ หรือเลือกคูใดคูหนึ่งเทานั้น)
แนะนําใหรักษาดวย β2-agonist ชนิดสูดออกฤทธิ์เร็ว เฉพาะเมื่อ มีอาการหอบหืด รวมกับการใช
corticosteroid ชนิดสูด ขนาดต่ํา เชน budesonide 200-400 μg/วัน รวมกับยา long-acting β2-agonist
ชนิดสูด33-34 ทางเลือกอื่น ๆ คือปรับเพิ่มขนาดยาสูด corticosteroid ชนิดสูด ที่ใชอยูจากขนาด ต่ําเชน
budesonide 200 – 400 μg/วัน เปนขนาดกลาง35-37 เชน budesonide 400 – 800 μg/วัน ในรูปของ
pressurized metered-dose inhaler (pMDI)ผานทาง spacer device เพื่อชวยใหยากระจายเขาหลอดลมมาก
ขึ้น ซึ่งจะลดผลขางเคียงในชองปาก และชวยลดการดูดซึมของยาเขาสูรางกาย (systemic absorption) 38-40
 ใช corticosteroid ชนิดสูด ขนาดต่ํา เชน budesonide 200- 400 μg/วัน รวมกับกินยา
leukotriene modifier41-48
 ใชยาสูด corticosteroid ชนิดสูด ขนาดต่ํา เชน budesonide 200-400 μg/วัน รวมกับกินยา
sustained release theophylline
การรักษาขั้นที่ 4 (ผูปวยที่ไดรับ ICS และ LABA อยูแลวใหเพิ่มยาควบคุม โรคขึ้น ครั้งละขนาน)
การเลือกใชยารักษาขั้นที่ 4 ขึ้นอยูกับวาเคยใชยาประเภทใดในขั้น ที่ 2 และ 3 มากอน อยางไรก็ตาม
ลําดับการเลือกใชยาตองคํานึงถึง ประสิทธิภาพของยาที่จะเลือกใช โดยอาศัยขอมูลจากการศึกษา ซึ่งเทาที่มี อยูใน
ปจจุบัน แนะนําใหใช β2-agonist ชนิดสูดออกฤทธิ์เร็วเฉพาะเมื่อ มีอาการหอบหืด รวมกับการใชยาตอไปนี้
 เริ่มดวยการให corticosteroid ชนิดสูด ขนาดกลาง เชน budesonide 400-800 μg/วัน หรือ
ขนาดสูง เชน budesonide 800- 1,600 μg/วัน รวมกับยาสูด long-acting β2-agonist พิจารณา
ใหออกกําลังกาย ฟนฟูสมรรถภาพปอดอยางตอเนื่อง
 เพิ่มยา leukotriene modifier
 เพิ่มยา sustained release theophylline
การรักษาขั้นที่ 5 (ใหเพิ่มยาที่ไดรับจากการรักษาขั้นที่ 4 ขึ้นครั้งละ 1 ถึง 2 ขนาน)
 ผูปวยที่ควรไดรับการรักษาขั้นที่ 5 คือผูปวยที่มีอาการรุนแรง และอยูในระดับที่ควบคุมไมได และ
ไดรับการรักษาดวยยาในขั้นที่ 4 มา แลว แนะนําใหใช β2-agonist ชนิดสูดออกฤทธิ์เร็วเมื่อมีอาการ
หอบหืด รวมกับใหคงยา controller ของการรักษาขั้นที่ 4 ไว รวมกับการให prednisolone ขนาด
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ต่ําที่สุด ที่เพียงพอตอการควบคุมอาการ (ไมเกิน 10 มิลลิกรัมตอวัน) แลวควรรีบสงตอแพทย
ผูเชี่ยวชาญ เพื่อพิจารณาการใหยา anti-IgE52-57 ตอไป
การรักษาผูปวยขั้นที่ 4 หรือ 5 ควรอยูในความดูแลของแพทยผู ชํานาญโรคนี้

2. ระยะเวลาที่เริ่มตอบสนองตอการรักษา
หลังรักษาดวยยา controller อาการหอบหืดของผูปวยสวนใหญจะ เริ่มดีขึ้น ภายในเวลานับเปนวันได
และดีขึ้นเต็มที่ภายในเวลา 3-4 เดือน
3. การปรับเปลี่ยนการรักษา
โรคหืดเปนโรคที่ มี การเปลี่ยนแปลงของอาการเกิดขึ้ นได ตลอดเวลาการ รักษาโรคนี้จึงตองมีการ
ปรับเปลี่ยนยาที่ใชในการรักษา ใหเหมาะสม เพื่อที่จะ ควบคุมอาการของโรคใหไดดีที่สุด โดยแพทยผูรักษาจะ
ประเมินผลการ ควบคุมโรคของผูปวยจากการรักษา (assessing asthma control) ที่ กําลังไดรับ และมีการปรับ
ยาที่ใชในการรักษาขึ้นหรือลง ตามระดับการ ควบคุมโรค โดยมีเปาหมายที่จะควบคุมอาการของโรคใหได
(treating to achieve control) หลังจากนั้นก็จะมีการประเมินผล การควบคุมโรค หืดเปนระยะๆ และมีการ
ปรับเปลี่ยนการรักษาตามความจําเปน เพื่อที่จะ ควบคุมอาการของโรคไดตลอดไป การ ควบคุมอาการที่ไมดี
(poorly controlled) จะเพิ่มความเสี่ยงของการเกิด อาการกําเริบอยางเฉียบพลัน มีอัตราการเขารับการรักษาใน
โรงพยาบาล ประมาณ 2 เทาเมื่อเทียบกับกลุมที่ควบคุมอาการได
• การปรับลดยาลงเมื่อควบคุมอาการได (Stepping down treatment)
ปจจุบันยังขาดขอมูลเกี่ยวกับระยะเวลาของการรักษาที่เหมาะสม กอน ที่จะเริ่มปรับลดยา ลําดับขั้นตอน
ของการลดยา และปริมาณยาที่ควรลดใน แตละครั้งโดยไมทําใหอาการหอบหืดกําเริบ อยางไรก็ตามจากขอมูลที่มี
ในปจจุบัน แนะนําใหปฏิบัติ ดังนี้
1. ผูปวยที่รักษาดวย corticosteroid ชนิดสูด ขนาดกลางหรือสูง อยางเดียว หลังจากควบคุมอาการได
ติดตอกันเปนเวลาตั้งแต 3 เดือน ใหลด ขนาด corticosteroid ชนิดสูดลงครั้งละ 50% ทุก 3 เดือน โดยที่ตองไม
ทํา ใหอาการหืดกําเริบจนกระทั่งสามารถลด corticosteroid ชนิดสูดลงมาเหลือขนาดต่ํา เชน budesonide
200–400 μg/วัน แลวคอยใหเปลี่ยนไปใช corticosteroid ชนิดสูดขนาดต่ํานั้นแบบวันละครั้ง
2.ผูปวยที่รักษาดวย corticosteroid ชนิดสูดรวมกับยาสูด long-actingβ2-agonist หลังจากอาการ
ควบคุมไดติดตอกันอยางนอย 3 เดือน การปรับลดยาอาจทําไดดังนี้ คือ
- คอยๆลดขนาดยา corticosteroid ชนิดสูดลงกอนครั้งละ 50% ของขนาดที่ใชอยู โดยที่ตองไมทําให
อาการหอบหืดกําเริบและใหใชยา long-acting β2-agonist จนกระทั่งสามารถลดยา corticosteroid ชนิดสูดลง
เหลือขนาดต่ํา แลวจึงคอยหยุดยาสูด long-acting β2-agonist การหยุดยาสูด long-acting β2-agonist ทันที
หลังจากควบคุมอาการได อาจเสี่ยงตอการเกิดอาการกําเริบอยางเฉียบพลัน ได

10

3. ผูปวยที่รักษาดวย corticosteroid ชนิดสูดรวมกับ controller ชนิดอื่น ๆ หลังจากควบคุมอาการได
นานเกินกวา 3 เดือน ใหเริ่มลดขนาด corticosteroid ชนิดสูดลงกอน ครั้งละ 50% ของขนาดที่กําลังใชอยูโดย ที่
ตองไมทําใหอาการหอบหืดกําเริบ แตยังคงยา controller ขนานอื่นไว จนกระทั่งสามารถลดยา corticosteroid
ชนิดสูดลงมา จนถึงขนาดต่ํา แลวจึงคอยหยุดยา controller ขนานอื่น
4. เมื่อควบคุมอาการของโรคไดตลอดเวลา ดวย corticosteroid ชนิดสูดขนาดต่ํา และไมมีการกําเริบ
ของโรคติดตอกันเปนเวลา 1 ป แนะนํา ใหหยุดการรักษาดวย corticosteroid ชนิดสูดได
• การปรับเพิ่มยาขึ้นเมื่อควบคุมอาการไมได (Stepping up treatment)
การที่ผูปวยตองใชยาสูด β2-agonist ชนิดที่ออกฤทธิ์สั้นบอย ๆ ติดตอกันนานเกินกวา 2 วัน เปนสัญญาณที่บอก
วา ไมสามารถควบคุม อาการของโรคได จึงควรพิจารณาปรับยาในกลุม controller ที่ใชในการ รักษาโรคเพิ่มขึ้น
ตัวอยางเชน
1. ผูปวยที่ใชยา ICS ในการรักษาเพียงอยางเดียว แนะนําใหใชยาสูด ผสมระหวาง ICS กับ long-acting
β2-agonist หรือ เพิ่มยาขนาดยา ICS ขึ้นเปน 4 เทา
2. ถาผูปวยที่ใชยา ICS/LABA อยูแลว ใหปรับเพิ่มยา ICS ขึ้นเปน ≥ 4 เทาของขนาดเดิม เปนเวลานาน
7-14 วัน ถา LABA เปน formoterol แนะนําใหสูดยา สูตรผสมนี้เพิ่มขึ้นจากเดิม 2-4 เทา และใชติดตอกันเปน
เวลานานอยางนอย 2 วัน
3. ใหการรักษาเหมือนกับผูปวยโรคหืดที่มีอาการกําเริบอยางเฉียบ พลัน ดวยยา corticosteroid ชนิด
รับประทานหรือฉีด
4. กรณีที่มีอาการหอบหืดกําเริบอยางเฉียบพลัน หลังจากรักษาจนอาการหอบหืดดีขึ้นเปนปกติแลว ให
รักษาตามขั้นเดิมของยาที่ผูปวยเคยได รับ กอนที่จะเกิด exacerbation แตถายังมีอาการอยูในขั้นควบคุมไดไม ดี
ใหปรับการรักษาขึ้นไป อยูในขั้นที่สูงขึ้น รวมกับการตรวจสอบความถูก ตองของเทคนิคการสูดยาของผูปวย
5. ผูปวยโรคหืดบางราย ที่ยังควบคุมอาการไมได แมวาไดรับการ รักษาอยูในขั้นที่ 4 แลวก็ตาม แสดงวา
โรคหืดของผูปวยนี้ อาจอยูในกลุม “difficult-to-treat asthma” ซึ่งมีการตอบสนองตอ corticosteroid ไมดี
(poor glucocorticoid responsiveness) และตองการ corticosteroid ชนิดสูดขนาดสูงกวาปกติ ในการควบคุม
อาการหอบหืด อยางไรก็ตาม ไมมีการศึกษาที่สนับสนุนวาการใช corticosteroid ชนิดสูดในขนาดสูง ติดตอกัน
เปนเวลานานเกิน 6 เดือน จะมีประโยชนในการทําใหอาการ หอบหืดดีขึ้นจนเปนที่นาพอใจ ดังนั้นจึงแนะนําวา
เมื่อครบกําหนดดังกลาว ใหลดขนาด corticosteroid ชนิดสูดลง จนถึงระดับที่ควบคุมอาการของ โรคไดมากที่สุด
5. การจัดแผนการรักษาสําหรับผูปวยโรคหืดกําเริบ
เฉียบพลัน
เมื่อแพทยพบผูปวยโรคหืดในภาวะจับหืดเฉียบพลัน ควรทําการซัก ประวัติและตรวจรางกาย เพื่อประเมิน
ความรุนแรงของโรค และคนหาสาเหตุ ที่อาจทําใหเกิดอาการคลายกับโรคหืดเฉียบพลัน เชน ปอดอักเสบ ติดเชื้อ
ปอดแฟบ (atelectasis), pneumothorax พรอม ๆ กับเริ่มตนการรักษา การประเมินความรุนแรงของโรค ทําได
โดยดูความสามารถในการพูดสุด ประโยค อัตราการเตนของชีพจร อัตราการหายใจ และการใชกลามเนื้อ หายใจ
สํารอง (accessory muscle)
การรักษาผูปวยโรคหืดกําเริบเฉียบพลันในหองฉุกเฉินโรงพยาบาลแมวงก
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หอบหืดกําเริบเฉียบพลัน
Unconscious
Air hunger
RR<12 /min
Unstable hemodynamics

ประเมิน 1

Intubation

PEF กอนพนยา

No wheezing

PEF หลังพนยา

ประเมิน 2

PEF

PEF >70%
O2 sat > 95%
RR < 24 /min

Admit

Discharge
HM
-Pred (5) 2*3 oral pc * 5 day (แพทยพิจารณา)
-Ventolin MDI ± Budesonide MDI or Seretide
Accuhalor (แพทยพิจารณา)
-if purulent sputum + มีไข start ABO(แพทย
พิจารณา)
: rulid (150) 1*2 oral pc*7day
,Augmentin 1*3 oral pc*7 day
หรือ claritromicin(250)2*2 oral pc*7day
-นัด F/U OPD COPD/Asthma 1 WK (ตรงกับวัน
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การรักษาผูปวยโรคหืดกําเริบเฉียบพลันในหองฉุกเฉิน ประกอบดวย
1. การให oxygen ในขนาดที่เหมาะสม
โดยให oxygen ผานทาง nasal cannula หรือ mask เพื่อใหได O2 saturation ปลายนิ้ว >90%70
2. การใหยาขยายหลอดลม
ในกรณีที่หอบไมรุนแรง (PEF > 50% ของคามาตรฐานหรือคาที่ดีที่ สุดของผู ปวย) ให rapid onset
β2-agonist สูดจาก nebulizer71-73 หรือจาก MDI ที่ ตอกับ spacer74 ขนาดยาที่ใชสําหรับ nebulizer คือ
0.5-1 ml (salbutamol 2.5-5 มก.) สําหรับขนาดยาที่ใชจาก MDI ผาน spacer ใช 4 puff ตอครั้ง ทุก 15- 20
นาที อาจพนซ้ําตอเนื่องไดถึง 16 puff ในชั่วโมง แรกของการรักษา เมื่อผูปวยมีอาการดีขึ้นจึงเปลี่ยนใหยาซ้ําทุก
4-6 ชั่วโมง การพนยาทางnebulizer นั้น อาจจะใหซ้ําไดอีกทุก 15-20 นาทีในชั่วโมงแรกของการ รักษาเชนกัน
เมื่อผูปวยมีอาการดีขึ้นจึงเปลี่ยนใหยาซ้ําทุก 4-6 ชั่วโมง
ในกรณีที่หอบรุนแรง (PEF < 50% ของคามาตรฐาน หรือคาที่ดีที่สุด ของผูปวย หรือเหนื่อยจนพูดไมได
หรือพูดทีละคํา ไมติดตอกันเปนประโยค และมีการใช accessory muscle) พิจารณาใหสูดยา anticholinergic
รวมกับ β2-agonist เลยตั้งแตแรก เพราะอาจใหผลดีกวาและอาจชวยลดอุบัติการณของ การเขารับการรักษาใน
โรงพยาบาล ผูปวยที่ไดรับการรักษาขางตนมาแลว แตอาการยังไมดีขึ้น อาจพิจารณา ใหยาอื่นๆ เชน
intravenous aminophylline79, intravenous MgSO4
3. ยา corticosteroid
ควรเริ่มใหทันทีเพราะทําใหอาการกําเริบหายเร็วขึ้นโดยใช corticosteroid ชนิดฉีด หรือชนิดรับประทาน
เชน ให dexamethasone 4–10 มก. หรือ methylprednisolone 60-80 mg หรือ hydrocortisone 100มก.
ฉีดเขาหลอดเลือดดํา ทุก 6 ชั่วโมง หรือรับประทาน prednisolone 30–60 มก. ตอวัน และเมื่อผูปวยมีอาการดี
ขึ้น ใหลดขนาดยา cortico-steroid ชนิดฉีดลงเรื่อย ๆ จนในที่สุด เปลี่ยนเปนยา corticosteroid ชนิด
รับประทาน การให systemic corticosteroid รักษา acute attack ควรใหติดตอกันเปนระยะเวลา 7–10 วัน ใน
กรณีที่ผูปวยโรคหืดชนิด intermittent ที่มี exacerbation และมีอาการดีขึ้นอยางรวดเร็วหลังการรักษา อาจ ไม
จําเปนที่จะตองให corticosteroid ชนิดสูดตอเนื่องติดตอกันในระยะยาว
4. ยาอื่น ๆ ที่ใชในการรักษารวมดวย
4.1 ยาตานจุลชีพ มีขอบงชี้เฉพาะในกรณีที่มีอาการแสดง หรือตรวจ พบการอักเสบติดเชื้อแบคทีเรีย
ในทางเดินหายใจ
4.2 ยากลอมประสาท ยานอนหลับ ควรใชอยางระมัดระวัง เพราะยาเหลานี้จะไปกดศูนยควบคุม การ
หายใจ ยกเวนผูปวยที่กําลังไดรับการรักษา ดวยเครื่องชวยหายใจ
4.3 ยา antihistamine อาจทําใหเสมหะขนเหนียว
ขอบงชี้ในการรับผูปวยไวรักษาในโรงพยาบาล
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1. ไมตอบสนองตอการรักษาตามแนวทางการรักษาขางตน ภายใน 1-2 ชั่วโมง หรือมีการอุดกั้นของ
หลอดลมเพิ่มขึ้นหลังการรักษา เชน มีคา PEF ลดลงนอยกวา 50% ของคามาตรฐาน หรือนอยกวา 200 ลิตร/นาที
2. มีประวัติเดิมของอาการหอบหืดรุนแรง หรือเคยไดรับการรักษาใน ไอซียู เนื่องจากโรคหืดกําเริบมากอน
3. มีปจจัยเสี่ยงตอการเสียชีวิตจากโรคหืด เชน มีประวัติ near fatal asthma หรือเคยไดรับการรักษา
อาการหอบหืดรุนแรงในโรงพยาบาล ในระยะหนึ่งปที่ผานมา ฯลฯ
4. มีอาการซึม หรือสับสน
5. มีอาการหอบตอเนื่องมานาน กอนที่จะมาพบแพทยที่หองฉุกเฉิน
6. สภาพแวดลอมและการดูแลที่บานไมเหมาะสม
7. ไมสะดวกในการเดินทางจากบานมาโรงพยาบาลในเวลารวดเร็ว
การรักษาตอเนื่องในโรงพยาบาล
1. ให oxygen ในขนาดที่เหมาะสม
2. แพทยและหรือพยาบาลควรเฝาดูแลผูปวยอยางใกลชิด จนกระทั่ง ผูปวยเริ่มมีอาการดีขึ้นอยางชัดเจน
3. ให corticosteroid ชนิดกินหรือฉีด
4. ถาผูปวยอาการดีขึ้นใหสูด β2-agonist ทุก 4-6 ชั่วโมง
5. ถาอาการ หรือ อาการแสดงยังไมดีขึ้น ใหเพิ่ม anticholinergic รวมกับ β2-agonist ทาง nebulizer
หรือฉีด aminophylline หรือ ฉีด magnesium sulfate ในขนาด 2 กรัมในเวลา 20 นาที
6. เตรียม assisted ventilation ถาอาการทั่วไปเลวลง
การเฝาระวังและติดตามอาการ (monitoring)
1. ตรวจรางกาย บันทึกชีพจร การหายใจ และวัดความดันโลหิต เปนระยะๆ
2. วัด PEF และ O2 saturation เปนระยะๆ ทุก 1-2 ชั่วโมง
3. ตรวจ arterial blood gas เมื่อผูปวยมีอาการหอบหืดรุนแรง และ/หรือมีอาการแสดงของการคั่งของ
คารบอนไดออกไซด หรือภาวะพรอง ออกซิเจน
4. ตรวจวัดระดับโปตัสเซียม ในกรณีที่ใชยา β2-agonist ฉีดติดตอ กันหลายครั้งในขนาดสูง
5. การจําหนายผูปวยกลับบานนั้น จะตองแนใจวาผูปวยมีอาการดีขึ้น จนใกลเคียงกับอาการเดิม สามารถ
ใชยาที่แนะนําไดถูกตอง และรวมทั้งการ ไดรับ prednisolone อยางตอเนื่องจนครบกําหนด ควรนัดผูปวยมา
ติดตาม ผลการรักษาภายใน 7 วัน เพื่อตรวจสอบการตอบสนองตอยาและอาการ แทรกซอน
6. แพทยผูดูแลควรมีการประเมินวา หลังไดปฏิบัติตามคําแนะนําใน การรักษาแลว มีผูปวยที่มีอาการกลับ
เปนซ้ําใน 24 ชั่วโมง และอัตราการ รับผูปวยไวในโรงพยาบาลจํานวนเทาไร
6. การจัดระบบใหมีการดูแลรักษาตอเนื่องอยาง มีประสิทธิภาพ
มีคลินิกเฉพาะ สําหรับผูปวยโรคหืด เชน Easy asthma clinicเพื่อใหผูปวยทุกราย ไดรับการดูแลรักษา
ตอเนื่องที่ไดมาตรฐาน และเปนแบบแผนเดียวกัน อีก ทั้งสามารถสอดแทรกการใหความรูเกี่ยวกับโรค วิธีการใชยา
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ที่ถูกตอง วิธีการ ประเมินการควบคุมโรคดวยตัวเอง โดยใชแบบสอบถาม Asthma Control Test รวมทั้งถึง
แผนการดูแลรักษาตัวเองขั้นตนที่บาน เมื่อมีอาการ กําเริบของโรคหืด และแผนการฟนฟูสมรรถภาพปอด
7. การดูแลการรักษาผูปวยโรคหืดในกรณีพิเศษ
7.1 การออกกําลังกาย
การออกกําลังกายอาจกระตุนใหโรคหืดกําเริบไดในผูปวยบางราย โดย ที่อาจเปนสาเหตุสําคัญหรือเปน
สาเหตุเพียงอยางเดียว การกําเริบของโรคจาก การออกกําลังกาย พบไดในทุกสภาวะอากาศโดยมักพบในสภาพที่
เย็นและ อากาศมีความชื้นนอย บอยครั้งที่การเกิดอาการหอบหืด จากการออกกําลัง กาย เปนขอบงชี้วาโรคหืดใน
ผูปวยรายนั้นยังไมไดรับการควบคุมที่ดีพอ ดังนั้น การใหยาตานการอักเสบอยางเหมาะสม จะชวยลดการเกิด
อาการหอบหืด จากการออกกําลังกายได
การปองกันอาการที่ไดผลดีและสะดวก ไดแก การใชยา β2-agonist ชนิดพน สูดออกฤทธิ์สั้นกอนออก
กําลังกาย สวนการใช corticosteroid ชนิดพนสูด หรือ β2-agonist ชนิดพนสูดที่ออกฤทธิ์ยาว หรือ theophylline การฝกใหผูปวยออกกําลังกายสม่ําเสมอ และมีการ warm up กอนออกกําลังกาย จะชวยลดอัตราการ
กําเริบของโรคลงได เนื่องจากการรักษาอาการหอบหืด จากการออกกําลังกายมักไดผลดี ดังนั้น ผูปวยจึงไม
จําเปนตองหลีกเลี่ยงการออกกําลัง และการออกกําลังกายควร เปนสวนหนึ่งในแผนการรักษาผูปวยโรคหืดเรื้อรัง
ดวย
7.2 การตั้งครรภ
พบวาประมาณหนึ่งในสามของผูปวยโรคหืด มีอาการดีขึ้นระหวางมี ครรภ อีกหนึ่งในสามอาการไม
เปลี่ยนแปลง และที่เหลืออีกหนึ่งในสาม มี อาการทรุดหนักลง โดยเฉพาะอยางยิ่งผูที่เปนโรคหืด ในระดับรุนแรง
หรือควบคุมอาการไมได จะมีความเสี่ยงตอการเกิดภาวะแทรกซอน หลายประการ อาทิ pre-eclampsia ภาวะ
บุตร ตายในครรภ การคลอดกอนกําหนด หรือทารกมีน้ําหนักตัวนอยกวาปกติ อยางไรก็ตาม หญิงมีครรภที่ไดรับ
การควบคุมโรคหืดอยางเหมาะสม จะสามารถคงภาวะตั้งครรภปกติได โดยมีความเสี่ยงตอตนเองและบุตรใน ครรภ
เพียงเล็กนอย เทานั้น ทั้งนี้การดูแลรักษาโรคหืดอยางเขมงวดเปนสิ่ง จําเปน เพื่อรักษาสมรรถภาพปอด และระดับ
ออกซิเจนในเลือดใหเปนปกติ มากที่สุดเทาที่จะทําได เพื่อใหแนใจวามีออกซิเจนสําหรับแมและสงผานให เด็กใน
ครรภไดอยางเพียงพอ รวมทั้งเพื่อปองกันการเกิดภาวะการหอบหืด อยางเฉียบพลัน
การดูแลโรคหืดในสตรีมีครรภ ควรผสานกับการดูแลทางสูติกรรม โดยตองติดตามการเจริญเติบโต และ
พัฒนาการของทารกในครรภ และ เฝาระวังอาการของมารดา ถึงแมวาขอมูลความปลอดภัยตอทารกของยา บาง
ชนิดอาจยังไมมีเพียงพอ อยางไรก็ดีการรักษาสตรีมีครรภดวยยา จะไมมี ความแตกตางจากผูปวยโรคหืดทั่วไป โดย
มุงเนนไปที่การใชยาควบคุมโรค ใหไดผลดีมากกวาที่จะกลัวผลของยาที่มีตอทารกในครรภ การหลีกเลี่ยง และ
ควบคุมสิ่งกระตุนอาการโรคหืดเปนสิ่งสําคัญอยางยิ่ง ระหวางการตั้ง ครรภ ทั้งนี้เพื่อลดความจําเปนในการใชยา
ขยาย หลอดลมและลดอุบัติการณของการเกิดการกําเริบของโรค
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Reference : แนวทางการวินิจฉัยและรักษาโรคหืดในประเทศไทย สําหรับผูใหญและเด็ก พ.ศ. 2555
สมาคมโรคหืดแหงประเทศไทย

