
Future approach for better treatment of COPD 
 

คํานํา 

โรคหลอดลมอุดกั้นเร้ือรังเปนโรคท่ีพบบอยในเวชปฏิบัตท่ัิวไปและเปนสาเหตุท่ีสําคัญของการ
เจ็บปวยท่ีนําผูปวยเขามารับการรักษาในโรงพยาบาล โรคหลอดลมอุดกั้นเร้ือรังเปนโรคท่ีรักษาไม
หายขาดการดาํเนินของโรคจะคอยเปนคอยไปชาๆโดยระยะแรกของโรคผูปวยจะไมมีอาการ
ผิดปกติ ผูปวยจะรูตัววาเปนโรคนี้ก็ตอเม่ืออาการเปนมากแลวและอาการจะเปนมากข้ึนเร่ือย ๆ ทําให
ผูปวยตองทนทุกขทรมานกับโรคนี้เปนเวลานานจนกวาจะเสียชีวิตในที่สุด 
 

ในปจจุบันไดมีวิวัฒนาการในการดูแลรักษาโรคหลอดลมอุดกั้นเร้ือรังซ่ึงแตกตางจากในอดีตเปน
อยางมาก และมีการวางแนวทางการรักษาโรคหลอดลมอุดกั้นเร้ือรังในหลาย ๆ ประเทศ เชน แคน
นาดา1 ยุโรป2 อเมริกา3 ประเทศอังกฤษ 4รวมท้ังประเทศไทยดวย5 และลาสุดไดมีความพยายามท่ีจะ
ทําใหแนวทางในการรักษาโรคหลอดลมอุดกั้นเร้ือรังเปนแบบเดยีวกนัท่ัวโลกคือ Global strategy for 

the diagnosis, management, and prevention of chronic obstructive pulmonary disease 6 ซ่ึงเกิดจาก
ความรวมมือกนัของ National Heart Lung and Blood Institute  ของอเมริกา และองคการอนามัยโลก
(WHO) ซ่ึงจะทําใหการรักษาคนไขโรคหลอดลมอุดกั้นเร้ือรังในปจจุบันดีข้ึนและเปนมาตรฐาน
เดียวกันท่ัวโลก 

 

การเปลี่ยนแปลงแนวคิดในการรกัษาโรคหลอดลมอุดกลั้นเรื้อรัง 
ในปจจุบนัไดเกิดการเปล่ียนแปลงหลายๆอยางข้ึนเกี่ยวกับแนวทางการรักษาโรคหลอดลม

อุดกล้ันเร้ือรัง ไดแก 

1. การเปลีย่นแปลงของคําจํากัดความของโรค 

โรคหลอดลมอุดกั้นเร้ือรัง Chronic Obstructive Pulmonary Disease เรียกยอๆวา 

COPD เดิมหมายถงึโรคทีม่กีารอุดกั้นทางเดินหายใจซ่ึงเกิดจากโรค 2 โรค คือ โรคหลอดลมอักเสบ

เร้ือรัง (chronic bronchitis) และโรคถุงลมปอดโปงพอง (emphysema) การอุดกัน้ทางเดินหายใจ

จะทําใหความเร็วของลมทีเ่ปาออกจากปอดลดลงและตองใชเวลาในการเปาลมออกใหหมดจาก

ปอดนานข้ึน ซึ่งการอุดกัน้ทางเดินหายใจนี้จะเกิดข้ึนอยางชาๆคอยเปนคอยไปและอาจจะรักษาให

ดีข้ึนไดบางจากการใชยาขยายหลอดลม แตก็ไมสามารถที่จะรักษาใหกลับคืนมาเปนปกติได 



โรคหลอดลมอักเสบเร้ือรัง ( chronic bronchitis)  หมายถงึ  ภาวะที่มีการสรางเสมหะ

เพิ่มข้ึนในหลอดลมจนทาํใหผูปวยตองไอมีเสมหะเกือบทุกวนั อยางนอย 3 เดือนใน 1 ป เปนเวลา

ติดตอกัน  2 ป โดยที่ไมมีสาเหตุทีท่ําใหผูปวยไอ เชน วัณโรคปอด เปนตน 

โรคถุงลมปอดโปงพอง (Emphysema) หมายถงึ  โรคทีม่ีการทาํลายของถุงลมทาํใหถุงลม

บริเวณที่อยูปลายตอของหลอดลมฝอยสวนปลาย (terminal bronchiole) พองโตกวาปกติ และมี

การทาํลายของผนงัดวย ซึ่งทําใหความยดืหยุนของเนื้อปอด(elastic recoil) ลดลง ทั้งโรคหลอดลม

อักเสบเร้ือรังและโรคถุงลมปอดโปงพอง อาจจะมกีารอุดกั้นทางเดินหายใจหรือไมก็ได ถามีการอุด

กั้นทางเดินหายใจรวมดวยถงึจะเรียกวาโรคหลอดลมอุดกั้นเร้ือรัง(COPD) (รูปที่ 1) แตถาไมมีการ

อุดกั้นทางเดินหายใจก็จะไมเรียกวาเปนโรคหลอดลมอุดกั้นเร้ือรัง  

โรคหลอดลมอุดกั้นเร้ือรัง(COPD) มักจะถกูมองวาเปนโรคที่ไมตอบสนองตอการรักษา

(irreversible airway obstruction) และจะแยกจากโรคหืดที่ ถูกมองวาเปนโรคที่ตอบสนองตอการ

รักษา (reversible airway obstruction) โดยการดูการเปล่ียนแปลงของ FEV1 หลังการใหยาขยาย

หลอดลมโดยถา FEV1 ดีข้ึนมากกวา 15% แสดงวาม ี reversible airway obstruction ถือวาเปน

โรคหืด สวนโรคหลอดลมอุดกั้นเร้ือรัง(COPD)การเปลี่ยนแปลงของ FEV1 หลังการใหยาขยาย

หลอดลมจะตองนอยกวา 15% แสดงวาไมตอบสนองตอการใหยาขยายหลอดลม (irreversible 

airway obstruction) 
 

คําจํากัดความของโรคหลอดลมอุดกั้นเร้ือรัง(COPD) โดย GOLD Guidelines ได

เปล่ียนแปลงไปโดย โรคหลอดลมอุดกั้นเร้ือรัง (COPD) หมายถงึโรคทีม่ีการอุดกล้ันทางเดินหายใจ

ที่ไมสามารถทาํใหเปนปกติได (not fully reversible airway obstruction) ซึ่งการอุดกล้ันจะคอย

เปนคอยไป และเกิดจากการอักเสบของปอดที่เกิดจากสิง่กระตุน  

จะเหน็วาส่ิงทีเ่ปล่ียนไปม ี3 ประเด็นคือ  

ประเด็นที ่ 1 เปล่ียนจาก irreversible airway obstruction เปน not fully reversible 

airway obstruction 

ประเด็นที ่ 2 ชี้ใหเหน็วาพยาธิกาํเนิดของโรคเกิดจากการอักเสบในปอดซึ่งเปนขบวนการที่

ดําเนนิตอไปเร่ือยๆที่ทําใหสมรรถภาพปอดของคนไขยังเส่ือมตอไป 

ประเด็นที่ 3 ไมพูดถึงโรคหลอดลมอักเสบเร้ือรังหรือถุงลมปอดโปงพองเลย ดังนั้นการ

วินิจฉัยโรคโรคหลอดลมอุดกั้นเร้ือรัง (COPD) ผูปวยจึงไมจําเปนตองมอีาการไอเร้ือรังก็ได   

ดังนัน้การวินิจฉัยโรคหลอดลมอุดกั้นเร้ือรังก็คือเมื่อมีประวัติเส่ียงตอการเกิดโรคเชนสูบ

บุหร่ี จะมหีรือไมมีอาการไอ มีเสมหะและ หอบเหนือ่ยหรือไมก็ตามควรจะตองตรวจสมรรถภาพ



ปอดดวยสไปโรเมตรีเมื่อไดยาขยายหลอดลมแลวคา FEV1 / FVC ยังนอยกวา 70 % ก็ถือวาเปน

โรคหลอดลมอุดกั้นเร้ือรังเลยโดยไมตองคํานงึวา FEV1 จะเพิ่มมากกวา 15% หรือไม 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

รูปท่ี 1  รูปภาพแสดงโรคหลอดลมอุดกั้นเร้ือรังโดยวงกลม 3 วง  หมายถงึ  ผูปวย 3 กลุม 

คือ โรคหลอดลมอักเสบเร้ือรัง (chronic bronchitis) โรคถุงลมปอดโปงพอง (emphysema) และ

โรคหืด (asthma) ผูปวยโรคหลอดลมอุดกั้นเร้ือรัง หมายถึง ผูปวยที่อยูในพืน้ที่ที่แรเงา (พื้นที่ 3, 4, 

5, 6, 7, 8) ผูปวยในพื้นที่ 1, 11 หมายถึง ผูปวยทีม่ีไอเรื้อรังตามคํานิยามของหลอดลมอักเสบเร้ือรัง 

แตไมมีการอุดกั้นทางเดินหายใจผูปวยในพืน้ที ่2 หมายถงึ ผูปวยที่มีถงุลมปอดโปงพอง แตไมมีการ

อุดกั้นทางเดินหายใจ ซึง่ไมเรียกวาโรคหลอดลมอุดกั้นเร้ือรัง สวนผูปวยในพืน้ที่ 6, 7, 8 ก็เปนผูปวย

ที่แยกไมออกจากผูปวยโรคหืด 

 



2. การเปลีย่นแปลงของการจาํแนกความรนุแรงของโรค 

ความรุนแรงของโรคหลอดลมอุดกล้ันเร้ือรังยังคงจําแนกตามคา FEV1 ของผูปวยเทยีบกับ

คามาตรฐาน (FEV1% predicted) ซึ่งก็มีความแตกตางกนับางในแตละ ประเทศ ดังตารางที่ 1 
 

 

ตารางที ่ 1 ความรุนแรงของโรคหลอดลมอุดกล้ันเร้ือรังตามคา FEV1% predicted ใน

แนวทางการรักษาของแตละประเทศ 

  Mild  Moderate Severe  very Severe 

ERS  ≥ 70   50-69  <50 

BTS            60-80  40-59  <40 

ATS  ≥ 50   35-49   <35 

GOLD  ≥ 80   50-79  30-50  <30 

 

 

 

GOLD guidelinesแบงความรุนแรงของโรคเปน 

ระยะเส่ียง (ข้ันท่ี 0)  คือมีอาการแตคาสไปโรเมตรีปกติ 

รุนแรงนอย (ข้ันท่ี 1)  คือจะมีหรือไมมีอาการก็ได 
    คา  FEV1 / FVC ยังนอยกวา 70 %  

    คา  FEV1 มากกวา 80% ของคามาตรฐาน 
รุนแรงปานกลาง (ข้ันท่ี 2) คือจะมีหรือไมมีอาการก็ได 
    คา  FEV1 / FVC ยังนอยกวา 70 %  

    คา  FEV1 อยูระหวาง 50-80% ของคามาตรฐาน 
รุนแรงมาก (ข้ันท่ี 3)  คือจะมีหรือไมมีอาการก็ได 
    คา  FEV1 / FVC ยังนอยกวา 70 %  

    คา  FEV1 อยูระหวาง 30-50% ของคามาตรฐาน 
รุนแรงมากท่ีสุด (ข้ันท่ี 4)  คือจะมีหรือไมมีอาการก็ได 
    คา  FEV1 / FVC ยังนอยกวา 70 %  

    คา  FEV1 นอยกวา 30% ของคามาตรฐาน 

จะเห็นวาแนวทางการรักษาใหมจะมีนโยบายเชิงรุกมากกวาเดิมกลาวคือในกรณีท่ีผูสูบบุหร่ีมีอาการ
ไอเร้ือรังแตตรวจสมรรถภาพปอดปกติตามแนวทางการรักษาเดิมจะไมวินิจฉัยวาเปนผูปวยโรค



หลอดลมอุดกล้ันเร้ือรัง แตตามGOLD guidelines จะวินิจฉัยวาเปนโรคระยะเส่ียง (ข้ันท่ี 0) 
และควรจะไดรับการรักษาคือคําแนะนําในการเลิกบุหร่ี 
 

2. การเปลีย่นแปลงของความเขาใจในพยาธิกาํเนดิและพยาธสิรีรวิทยา ของโรค 

เมื่อผูปวยสูดสารระคายเคืองเชน ควนับุหร่ีเขาไปในหลอดลม สารระคายเคืองเหลานี้จะ

กอใหเกิดการอักเสบข้ึนในหลอดลม เนื้อปอด และเสนเลือด การอักเสบนี้จะทาํใหมีการหล่ังเอน

ไซนเชน protease ออกมา ทําใหมีการทาํลายและซอมแซมเกิดข้ึนทั้งในหลอดลม เนื้อปอด และ

เสนเลือด ซึง่ทาํใหเกิดพยาธสิภาพของโรคดังที่กลาวมาแลว(รูปที่ 2) 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 2 พยาธิกาํเนิด (pathogenesis) 
 

ความผิดปกติของหลอดลมและถุงลมปอดดังกลาวทําใหมีการอุดกล้ันทางเดินหายใจโดย  

 1) ความผิดปกติของหลอดลมท่ีมีการอักเสบของหลอดลม เสมหะท่ีอุดตัน และกลามเนื้อ
หลอดลมหดตัว ทําใหรูหลอดลมมีขนาดเล็กลง และมี airway resistance เพิ่มข้ึน 



 2) ถุงลมปอดโปงพอง  ซ่ึงทําให ความยดืหยุน (elasticity)  ของปอดลดลงทําใหแรงท่ีจะดนั
ลมออกจากปอดลดลง นอกจากนี้ถุงลมปอดซ่ึงปกติมีความยืดหยุนดีท่ีจะคอยดึงถางหลอดลมไมให
ตีบเวลาหายใจออก เม่ือเกดิถุงลมปอดโปงพองจะทําใหแรงดึงถางหลอดลมลดลง  ดังนั้นเวลาออก
แรงเปาลมออกเต็มท่ี ความดันในชองอกจะเปนบวกมากทําใหหลอดลมแฟบลงได (dynamic 

compression of airways)     (รูปท่ี 3) 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

(รูปท่ี 3) กลไกการเกดิการอุดกล้ันทางเดนิหายใจ 
 
 



จะเหน็ไดวาการอุดกั้นทางเดินหายใจในโรค COPD จะแบงเปนสองสวนคือ สวนทีไม

สามารถแกไขใหดีข้ึนได (irreversible component) ไดแกสวนที่เกิดจากถงุลมปอดโปงพองซ่ึงทาํ

ใหความยืดหยุนของปอดลดลงทําใหแรงดันลมออกจากปอดลดลงและแรงดึงถางหลอดลมลดลง

ทําใหหลอดลมแฟบลงเวลาหายใจออก สวนทีสามารถแกไขได (reversible component) ไดแก

สวนของหลอดลมที่มีการอักเสบของหลอดลมทําใหผนงัหลอดลมบวม หลอดลมหดตัว และมี

เสมหะอุดตัน ซึ่งจะแกไขไดดวยการใหยาขยายหลอดลม การกําจัดเสมหะ หรือการลดการอักเสบ

ดวยการใหสเตียรอยดเปนตน 

โดยปกติผูปวยโรคหลอดลมอุดกั้นเร้ือรังจะมีทัง้ถงุลมปอดโปงพอง และหลอดลมอักเสบ

เร้ือรังรวมกนั แลวแตวาจะมีสวนไหนมากสวนไหนนอย ถามีถุงลมปอดโปงพองมากก็มักจะไมคอย

ตอบสนองตอการใหยาขยายหลอดลม ถามีสวนหลอดลมอักเสบเร้ือรังมากก็อาจจะตอบสนองตอ

การใหยาขยายหลอดลมมากกวา 

เมื่อมีการอุดกัน้ทางเดินหายใจจะทาํใหหายใจเขาออกยากข้ึน ผูปวยตองออกแรงหายใจ

มากกวาปกติทําให work of breathing เพิ่มข้ึน  และทําใหความสามารถในการหายใจ 

(ventilatory capacity) ลดลง นอกจากนี้โรคหลอดลมอุดกั้นเร้ือรังจะทาํใหการระบายอากาศ 

(ventilation) ไมสม่ําเสมอทําใหมีปญหาในการแลกเปลี่ยนกาซที่ไมสม่ําเสมอเกิดข้ึน (ventilation 

perfusion mismatching) คือบางบริเวณจะมีการระบายอากาศมากกวาเลือดที่มาเล้ียง( 

ventilation >perfusion) ทาํใหเกิดมี dead space (VD/VT) เพิ่มข้ึน บางบริเวณจะมีการระบาย

อากาศนอยกวาเลือดทีม่าเลี้ยง( ventilation <perfusion) ทําใหออกซิเจนในเลือดลดลง ซึ่งจะทํา

ใหผูปวยตองการการหายใจ( ventilatory requirement)  เพิ่มข้ึนเพื่อแกไขใหการแลกเปลี่ยนกาซให

ดีข้ึน 

การเพิม่ ventilatory requirement แตลด ventilatory capacity ทาํใหผูปวยลด

ความสามารถในการทํางานหรือเหนื่อยงายเวลาออกกําลัง (exercise limitation) ดังนัน้ผูปวยโรค

หลอดลมอุดกล้ันเร้ือรังจึงมกัจะมาพบแพทยดวยอาการเหน่ือยงายเวลาออกกาํลัง (รูปท่ี 4) 
 



 

COPD 

Airflow obstruction 

Work of breathing 

V/Q Mismatching 

VD/VT PaO2 

Ventialatory requirement 
Ventilatory capacity 

Exercise limitation (Dyspnea) 
 

 

 

รูปท่ี 4 พยาธิสรีรวิทยาของโรคหลอดลมอุดกั้นเร้ือรัง 

 

 

 

และเม่ือโรคดาํเนินไปมากข้ึน สมรรถภาพปอดจะลดลงไปเร่ือยๆจนกระท่ังถึงข้ันท่ี ventilatory 

requirement มากกวา ventilatory capacity กจ็ะทําใหมีออกซิเจนในเลือดต่ํา และคารบอนไดออกไซด
สูงกวาปกติ การมีภาวะออกซิเจนตํ่าในเลือดเปนระยะเวลานานๆ ก็จะมีผลทําให pulmonary vascular 

หดตัวทําใหเกดิ pulmonary hypertension ซ่ึงจะทําใหกลามเนื้อหวัใจซีกขวาโตและหวัใจซีกขวาวาย 
(corpulmonale) ในท่ีสุด  นอกจากนีภ้าวะออกซิเจนตํ่าในเลือดจะกระตุนใหไตสราง erythropoietin 

เพิ่มข้ึน ทําใหมีการสรางเม็ดเลือดแดงเพิ่มข้ึนเกิดภาวะ เม็ดเลือดแดงสูงกวาปกต ิ (polycythemia) 

ตามมาไดซ่ึงการท่ีมีปริมาณเม็ดเลือดแดงสูงกวาปกติก็ยิ่งทําใหเลือดมีความหนดืมากข้ึนยิ่งทําให 
pulmonary hypertension มากข้ึน ดังนั้นการเกิดภาวะหัวใจซีกขวาวาย (corpulmonale)และ ภาวะเม็ด
เลือดแดงสูงกวาปกติถือวาเปนภาวะแทรกซอนของโรคหลอดลมอุดกล้ันเร้ือรังซ่ึงจะพบในระยะ
ทายๆของโรค 
  

 



แนวทางการรักษาโรคหลอดลมอุดกลัน้เรื้อรังในปจจุบัน (GOLD Guidelines) 

GOLD Guidelines ไดวางเปาหมายของการรักษาโรคดังนี้ 

1. ปองกันการดําเนินตอไปของโรค 

2. บรรเทาอาการ 

3. เพิ่มความสามารถในการออกกําลังกาย 

4. เพิ่มคุณภาพชีวิต 

5. ปองกันและรักษาการกําเริบของโรค 

6. ปองกันและรักษาโรคแทรกซอนท่ีจะเกดิ 

7. ลดอัตราตายจากโรค 

8. ลดอาการขางเคียงจากการรักษาใหนอยท่ีสุด 

การรกัษาโรคหลอดลมอุดกลั้นเรื้อรัง 

1. การปองกันการดําเนินตอไปของโรค 

ธรรมชาติของโรคหลอดลมอุดกล้ันเร้ือรังจะมีการดําเนนิของโรคตอเนื่องไปชาๆโดยจะพบวาคา 
FEV1 จะลดลงเร่ือยๆตามอายุ อัตราการลดลงของ FEV1  ในผูปวยโรคหลอดลมอุดกล้ันเร้ือรังจะ
มากกวาคนปกติ (รูปท่ี 5) ไดมีความพยายามท่ีจะลดอัตราการเส่ือมของ FEV1 เชนการให ยาขยาย
หลอดลมกลุม anticholinergics inhaled corticosteroids N-acetylcysteine พบวาไมสามารถชะลอการ
เส่ือมของ FEV1 แตพบวาการหยุดสูบบุหร่ีจะสามารถชะลอการเส่ือมของ FEV1 ดังนั้นส่ิงท่ีจะตองทํา
กอนอ่ืนในการรักษาผูปวยกคื็อตองพยายามใหคนไขเลิกบุหร่ีใหไดกอน 

 



 
  รูปท่ี 5 แสดงความสัมพันธระหวางคา FEV1  และอาย ุ

(J. F.Murray and J.A. Nadel, editors.Textbook of Respiratory Medicine. W.B. 

Saunders, Philadelphia. 1342) 
 

2. การรักษาโดยการใชยา (Pharmacological Treatment) 

ยาที่ใชในการรักษาโรคหลอดลมอุดกล้ันเร้ือรังประกอบดวย 

1) ยาขยายหลอดลม   

ยาขยายหลอดลมมี 3 กลุมดวยกนัคือ 

 A) B2 - agonists  ออกฤทธ์ิโดยการกระตุน B2-adrenergic receptors ซ่ึงจะทําให cyclic AMP 

เพิ่มข้ึนและทําใหกลามเนื้อหลอดลมคลายตัว ไดแก Short-acting B2 - agonists  เชน salbutamol, 

terbutaline fenoterol, procaterol  มีท้ังชนิดกิน ฉีด สูดดม ท่ีนิยมใชคือ การใชยาสูดดม ยาสูดดมจะ
ออกฤทธ์ิเร็ว peak action ภายใน 15-30 นาที มีฤทธ์ินาน 4-5 ช่ัวโมง และ Long-acting B2-agonists ซ่ึง
มีฤทธ์ินานมากกวา 12 ช่ัวโมงไดแก Formoterol และ Salmeterol7  

 B) Anticholinergic agent  ออกฤทธ์ิโดยการแยงท่ีกับ acethyl choline ท่ี muscarinic receptor 

ทําใหหลอดลมคลายตัว ยาในกลุมนี้ไดแก  Ipratropium bromide ซ่ึงมีฤทธ์ิ 4-6 ช่ัวโมง และ
tiotropiumซ่ึงมีฤทธนานกวา 24 ช่ัวโมง8, 9 

 C) Methylxanthines ไดแก  theophylline มีอยูในรูปยากิน และ aminophylline  มีอยูในรูปยา
กินและยาฉีด ยาในกลุมนี้มีฤทธ์ิขยายหลอดลมนอยกวายาใน2กลุมแรก นอกจากฤทธ์ิขยายหลอดลม
แลวยาในกลุมนี้ยังมีฤทธ์ิอ่ืน ๆ อีก เชน กระตุนการทํางานของศูนยควบคุมการหายใจ ทําให



กลามเนื้อหายใจมีแรงมากข้ึนและเพิ่ม  cardiac output ไดดวย อาการขางเคียงของยากลุมนี้  ไดแก  
คล่ืนไส ปวดทอง ใจส่ัน มือส่ัน นอนไมหลับ หัวใจเตนผิดปกติ ปวดหัว ชัก ดังนัน้การใชยาในกลุม
นี้ตองคอยเจาะวัดระดับยาในเลือดดวย โดยใหระดับยาอยูระหวาง 5-15  μg/ml  

2. Corticosteroids  

การใช inhaled Corticosteroids ในการรักษาโรคหลอดลมอุดกล้ันเร้ือรังมีประโยชน

หรือไมยังมกีารถกเถียงกนัอยุ เดิมมักจะเชื่อวามเีพียง10-20%ของผูปวยโรคหลอดลมอุดกั้นเร้ือรัง

เทานั้นที่อาจจะตอบสนองตอการใหยา corticosteroids กิน10 แตโทษของ corticosteroidsก็มีมาก 

ดังนัน้เราจะไมให corticosteroids ในผูปวยทกุรายแตในผูปวยที่ยงัมอีาการมาก 

แตจากการศึกษาในระยะหลังพบวาการให inhaled Corticosteroids สามารถลดอาการ

ของโรคหลอดลมอุดกล้ันเร้ือรัง11และลดการกําเริบของโรคไดโดยเฉพาะอยางยิ่งในรายทีม่ี

สมรรถภาพปอดตํ่าๆ1213 ทาํใหแนวทางการรักษาใหมเปล่ียนมาแนะนําใหใช inhaled 

Corticosteroids ในกรณีที ่FEV1 นอยกวา 50% และมีโรคกําเริบบอยๆ6 ดังตารางที่ 2 
 
3. ยาละลายเสมหะ 

ผูปวยหลอดลมอุดกั้นเร้ือรังมักจะมีเสมหะเหนียวทําใหมกีารติดเช้ือไดบอย ๆ ซึ่งจะทําให

สมรรถภาพปอดเส่ือมลงไปเร่ือย ๆ ดังนัน้ การกาํจัดเสมหะจึงเปนส่ิงสําคัญ ยาทีใ่ชกันมาก ไดแก 

ยาในกลุม  mucolytic ซึ่งจะชวยในการแยกสลายของ mucoproteins เชน acetylcysteine หรือยา

ในกลุม mucoregulators ซึ่งลดความหนืดของเสมหะ เชน ambroxol  
ถาเสมหะมีสีเหลืองแสดงวาอาจจะมกีารติดเช้ือซึ่งมักเกดิจากเชื้อStreptococcus 

pneumoniae, Hemophilus influenzae หรือ Moraxella catarrhalis การใหยาปฏิชีวนะราคาถกู 

ๆ เชน  amoxycilline, doxycycline หรือ  Co-trimoxazole ก็จะชวยใหเสมหะลดลงได 
 

ตารางท่ี2  GOLD pharmacological treatment 

 

• At-Risk   Avoid risk factors       

• Mild   Short acting bronchodilator as needed   

• Moderate  Short acting bronchodilator as needed    
   Regular bronchodilator treatment     
   Consider inhaled corticosteroids   

• Severe   Short acting bronchodilator as needed    
   Regular bronchodilator treatment     
   Consider inhaled corticosteroids    

    Long term oxygen therapy 



3. การรักษาท่ีไมใชยา ( Non-pharmacological treatment) 

1.การใหออกซิเจน 

เมื่อ FEV1 ลดลงมาก ๆ ผูปวยก็จะมีปญหาในการแลกเปล่ียนกาซทําใหเกิดภาวะออกซิเจน

ในเลือดตํ่าและคารบอนไดออกไซดสูงข้ึน การที่มีภาวะออกซิเจนในเลือดตํ่าอยูเปนเวลานานก็จะ

กอใหเกิดภาวะ polycythemia และ Corpulmonale ตามมา 

 ภาวะออกซิเจนในเลือดต่ําสามารถแกไขไดโดยการใหผูปวยดมออกซิเจน เราจะพิจารณาให
ออกซิเจนในผูปวยท่ีมีคา PaO2 < 55 mmHg ขณะพกัหรือ PaO2 < 60 mmHg รวมกับมีภาวะ 

corpulmonale หรือ polycythemia โดยใหออกซิเจนขนาด 1-3 Litre เพื่อท่ีจะให PaO2 > 60 mmHg หรือ 

SaO2 > 90 % เปนเวลามากกวา 15 ช่ัวโมงตอวัน ซ่ึงจากการศึกษาพบวาการใหออกซิเจนแบบน้ี
สามารถลดอัตราตายของคนไขลงได 

2.การชวยหายใจโดยใชเคร่ืองชวยหายใจชนิดที่ไมตองใสทอชวยหายใจ(non-invasive 

mechanical ventilator ) สามารถลดระดับคารบอนไดออกไซดได แตเคร่ืองมือทีใ่ชยังมีราคาแพง 

ผูปวยตองรวมมืออยางดีการใชก็ยุงยากพอสมควรและประโยชนของการลดระดับ

คารบอนไดออกไซดก็ยังไมชดัเจน ดังนัน้ในปจจุบนัก็ยงัไมมีการแนะนําใหใชเคร่ืองชวยหายใจเพือ่

ลดระดับคารบอนไดออกไซด 

 3.การเพิ่มสมรรถภาพรางกาย 

 ผูปวยโรคหลอดลมอุดกั้นเร้ือรังเม่ือมีอาการเหนื่อยงาย ผูปวยมักจะลดกิจกรรมท่ีตองออก
แรงตาง ๆ ลง เพื่อลดอาการเหนื่อยหอบ ทําใหกลามเนือ้ตาง ๆ ของรางกายออนแรงลง เปนผลให
สมรรถภาพของรางกายลดลงไปอีก เนื่องจากวาโรคหลอดลมอุดกั้นเร้ือรังเปนโรคท่ีรักษาไม
หายขาด การใชยาท้ังหลายไมสามารถแกไขการอุดกั้นทางเดินหายใจใหเปนปกติได ดังนั้นการฟนฟู
สมรรถภาพรางกาย (rehabilitation) ก็จะมีบทบาทมาก 

 การฟนฟูสมรรถภาพ จะประกอบไปดวย 

 1. การใหความรูกับผูปวย โดยใหความรูเกี่ยวกับธรรมชาติของโรคและการใชยาชนดิตาง ๆ 

อาการขางเคียงจากการใชยา เทคนิคการใชยาพน การท่ีผูปวยมีความเขาใจเกีย่วกับตัวโรคอยาง
ละเอียดจะทําใหผูปวยลดความกังวลใจและรวมมือในการรักษาดีข้ึน 

 2. กายภาพบําบัด (physiotherapy) การสอนการไอเพื่อกําจัดเสมหะ การหายใจโดยหอปาก 

(pursed-lip breathing) การฝกหายใจเขาออกชา ๆ และการผอนคลาย (relaxation) ก็จะชวยลดอาการ
เหนื่อยหอบได 
 3. การออกกําลัง การออกกาํลังจะทําใหกลามเนื้อแข็งแรงข้ึน การออกกําลังกายท่ีเหมาะสม
สําหรับคนไขโรคหลอดลมอุดกั้นเร้ือรังคือการเดินมาก ๆ นั่นเอง 

 4.  การใหการสนับสนุนทางดานสังคมและจิตใจ  

 



บทบาทของยาผสม ระหวาง Long-acting B2-agonists (LABA) และ 
inhaled corticosteroids (ICS) ในการรกัษาโรคหลอดลมอุดกลั้นเรื้อรัง 

ยาผสมระหวาง Long-acting B2-agonists และ inhaled corticosteroids ไดผลดีมากใน

การรักษาโรคหืด14-22 จึงไดมีการนาํมาใชในผูปวยโรคหลอดลมอุดกล้ันเร้ือรังโดย  Szafranski23 ได

รายงานผลการรักษาผูปวย 812 คนที่เปนโรคหลอดลมอุดกล้ันเร้ือรังข้ันรุนแรง (FEV1 

<50%predicted) โดยเปรียบเทียบการรักษา ระหวาง ยาหลอก budesonide formoterol และยา

ผสม budesonide /formoterol  ผลลัพธ พบวา ยาผสม budesonide /formoterol เพิ่มสมรรถภาพ

ปอด ลดการกาํเริบของโรค และเพิ่มคุณภาพชวีิต ไดดีกวา budesonide และ formoterolเด่ียวๆ 

P.M. Calverley24 ไดทําการศึกษาคลายกับ Szafranski23 แตในชวง  Run-in 2สัปดาหแรก

ผูปวยจะไดรับPrednisolone 30mg รับประทานวนัละคร้ัง รวมกับ Formoterol (Oxis) เพื่อให

ผูปวยมีอาการดีข้ึนเต็มท่ีกอน หลังจากนัน้ผูปวยจะถูกจัดเปน 4 กลุมโดยการสุมใหไดรับการศึกษา

ดวย Budesonide ( Pulmicort Turbuhaler ) 200 μg 2สูด เชา – เยน็, Formoterol 4.5 μg  2 สูด

เชา – เยน็ , Budesonide / Formoterol ( Symbicort Turbuhaler  160/4.5  ขนาดเทากับ 

Pulmicort  และ Formoterol ) 2สูด เชา – เย็น  หรือ ยาหลอก ( lactose monohydrate ) เปนเวลา 

12 เดือน ผูปวยทุกกลุมจะไดรับ Terbutaline Turbuhaler 0.5 mg ใชเวลามีอาการ 

ผลปรากฎวา หลังจากการรักษาอยางเต็มที่ในชวงแรก (Treatment optimization) คา 

FEV1 ไดเพิ่มข้ึน (mean +SD) 0.21+0.32 L และคุณภาพชีวิตของผูปวยดีข้ึนโดยคา SGRQ total 

score ลดลง 4.5 + 10. 7 units  

หลัง Optimization period คาFEV1 ที่เพิ่มข้ึนในระหวางชวง run-in ยังคงสูงอยูตลอด

ระยะ 12 เดือนในกลุมที่ได Budesonide / formoterol แต FEV1 ลดลงอยางรวดเร็วใน กลุมอ่ืนๆ  

สวนคุณภาพชีวิตของผูปวยที่ดีข้ึนในชวงแรก คุณภาพชวีิตลดลงจนคา total score กลับ

ไปสูระยะกอนเขารวมโครงการในกลุมที่ไดรับ Placebo กลุมที่ไดรับ Budesonide / formoterol มี

คา Total score ลดลงอีก บงวาคุณภาพชวีิตดีข้ึนไปกวาชวง run-in สวนกลุมที่ไดรับ budesonide 

หรือ formoterol คา Total score จะคงอยูระดับเดียวกับชวง run-in  
Budesonide /formoterol ยืดเวลาที่เกดิโรคกําเริบคร้ังแรก เม่ือเปรียบเทียบกับกลุมท่ีไดรับ

การศึกษาอ่ืนๆ  และสามารถลดโอกาสที่จะเกิดการกําเริบของโรค  
 การศึกษานี้ไดแสดงใหเห็นวาการใหการรักษาเต็มที่ดวย oral corticosteroid และ 

inhaled formoterol  ในชวงเวลาสัน้ๆ ทาํใหสมรรถภาพปอด และคณุภาพชีวิตของคนไข COPD

ดีขึ้นได และที่สําคัญคือสมรรถภาพปอด และคุณภาพชีวติที่ดีขึ้นนีส้ามารถยังคงดีอยูไดตลอด 1 
ป โดยการใชยาสูดที่มี budesonide และ formoterol อยูในหลอดเดียวกัน นอกจากน้ีการใช ICS 



รวมกับ LABA ในหลอดเดียวกันสามารถยึดเวลาที่จะเกิด COPD exacerbation เม่ือเทียบกบัยา

แตละตวัแยกกัน 
 

แนวทางการรักษาโรคหลอดลมอุดกลัน้เรื้อรังในอนาคต 
ในอนาคตการแยกระหวางโรคหืดและโรคหลอดลมอุดกลั้นเรื้อรังคงไมมีความจําเปนมากนัก 
เพราะวาการรักษาไมคอยแตกตางกันกลาวคือ ทั้งสองโรคจะตองใหการรักษาอยางเต็มท่ีใน
ชวงแรก (Treatment optimization) ซึ่งยาทีดี่ที่สุดนาจะไดแกยา ICS รวมกับ LABA หลังจากน้ันก็

เปนชวงmaintenance ซึ่งยาที่ดีที่สุดนาจะไดแกยา ICS รวมกับ LABA  

 

 

สรุป 

มีการเปลี่ยนแปลงแนวคิดในการรักษาโรคหลอดลมอุดกล้ันเร้ือรังหลายประการต้ังแตคํา

จํากัดความ การประเมนิความรุนแรงของโรค ตลอดจนมียาใหมๆมาใชในการรักษาโรคหลอดลม

อุดกล้ันเร้ือรัง ทําใหการรักษาโรคงายข้ึนและมีประสิทธิภาพมากข้ึน แตส่ิงที่สําคญัที่สุดที่ไมควรจะ

ลืมก็คือวาการปองกันโรคหลอดลมอุดกล้ันเร้ือรังโดยการรณรงคใหประชาชนงดสูบบุหร่ีจะไดผล

ดีกวาการรักษา ดังนัน้การรณรงคใหประชาชนงดสูบบุหร่ีจึงเปนหนาทีข่องแพทยที่ไมควรจะละเลย 

 
 



  



 

References 

 

 

1. Guidelines for the assessment and management of chronic obstructive pulmonary disease. Canadian 

Thoracic Society Workshop Group. CMAJ 1992; 147:420-8. 

2. Siafakas NM, Vermeire P, Pride NB, Paoletti P, Gibson J, Howard P, et al. Optimal assessment and 

management of chronic obstructive pulmonary disease (COPD). The European Respiratory Society 

Task Force. Eur Respir J 1995; 8:1398-420. 

3. Standards for the diagnosis and care of patients with chronic obstructive pulmonary disease. 

American Thoracic Society. Am J Respir Crit Care Med 1995; 152:S77-121. 

4. BTS guidelines for the management of chronic obstructive pulmonary disease. The COPD Guidelines 

Group of the Standards of Care Committee of the BTS. Thorax 1997; 52 Suppl 5:S1-28. 

5. สมาคมอุรเวชชแหงประเทศไทย. แนวทางการวนิิจฉัยและรักษาโรคปอดอุดกั้นเร้ือรังในประเทศ

ไทย. 2539. 

6. Pauwels RA, Buist AS, Calverley PM, Jenkins CR, Hurd SS. Global strategy for the diagnosis, 

management, and prevention of chronic obstructive pulmonary disease. NHLBI/WHO Global Initiative 

for Chronic Obstructive Lung Disease (GOLD) Workshop summary. Am J Respir Crit Care Med 2001; 

163:1256-76. 

7. Cazzola M, Matera MG, Santangelo G, Vinciguerra A, Rossi F, D'Amato G. Salmeterol and formoterol 

in partially reversible severe chronic obstructive pulmonary disease: a dose-response study. Respir 

Med 1995; 89:357-62. 

8. O'Donnell DE, Fluge T, Gerken F, Hamilton A, Webb K, Aguilaniu B, et al. Effects of tiotropium on lung 

hyperinflation, dyspnoea and exercise tolerance in COPD. Eur Respir J 2004; 23:832-40. 

9. Littner MR, Ilowite JS, Tashkin DP, Friedman M, Serby CW, Menjoge SS, et al. Long-acting 

bronchodilation with once-daily dosing of tiotropium (Spiriva) in stable chronic obstructive pulmonary 

disease. Am J Respir Crit Care Med 2000; 161:1136-42. 

10. Callahan CM, Dittus RS, Katz BP. Oral corticosteroid therapy for patients with stable chronic 

obstructive pulmonary disease. Ann Intern Med 1991; 114:216-23. 

11. Effect of inhaled triamcinolone on the decline in pulmonary function in chronic obstructive pulmonary 

disease. N Engl J Med 2000; 343:1902-9. 

12. Burge PS, Calverley PMA, Jones PW, Spencer S, Anderson JA, Maslen TK. Randomised, double 

blind, placebo controlled study of fluticasone propionate in patients with moderate to severe chronic 

obstructive pulmonary disease: the ISOLDE trial. BMJ 2000; 320:1297-303. 



13. SIN DD, TU JV. Inhaled Corticosteroids and the Risk of Mortality and Readmission In Elderly Patients 

with Chronic Obstructive Pulmonary Disease. Am. J. Respir. Crit. Care Med. 2001; 164:580-4. 

14. Palmqvist M, Arvidsson P, Beckman O, Peterson S, Lotvall J. Onset of bronchodilation of 

budesonide/formoterol vs. salmeterol/fluticasone in single inhalers. Pulm Pharmacol Ther 2001; 14:29-

34. 

15. Zetterstrom O, Buhl R, Mellem H, Perpina M, Hedman J, O'Neill S, et al. Improved asthma control with 

budesonide/formoterol in a single inhaler, compared with budesonide alone. Eur Respir J 2001; 

18:262-8. 

16. Tal A, Simon G, Vermeulen JH, Petru V, Cobos N, Everard ML, et al. Budesonide/formoterol in a 

single inhaler versus inhaled corticosteroids alone in the treatment of asthma. Pediatr Pulmonol 2002; 

34:342-50. 

17. Rosenhall L, Heinig JH, Lindqvist A, Leegaard J, Stahl E, Bergqvist PB. Budesonide/formoterol 

(Symbicort) is well tolerated and effective in patients with moderate persistent asthma. Int J Clin Pract 

2002; 56:427-33. 

18. Lalloo U. Symbicort: controlling asthma in adults. Respir Med 2002; 96 Suppl A:S16-22. 

19. Tal A. Symbicort: controlling asthma in children. Respir Med 2002; 96 Suppl A:S23-8. 

20. Aubier M, Pieters WR, Schlosser NJ, Steinmetz KO. Salmeterol/fluticasone propionate (50/500 

microg) in combination in a Diskus inhaler (Seretide) is effective and safe in the treatment of steroid-

dependent asthma. Respir Med 1999; 93:876-84. 

21. Jenkins C, Woolcock AJ, Saarelainen P, Lundback B, James MH. Salmeterol/fluticasone propionate 

combination therapy 50/250 microg twice daily is more effective than budesonide 800 microg twice 

daily in treating moderate to severe asthma. Respir Med 2000; 94:715-23. 

22. Nelson HS. Advair: combination treatment with fluticasone propionate/salmeterol in the treatment of 

asthma. J Allergy Clin Immunol 2001; 107:398-416. 

23. Szafranski W, Cukier A, Ramirez A, Menga G, Sansores R, Nahabedian S, et al. Efficacy and safety of 

budesonide/formoterol in the management of chronic obstructive pulmonary disease. Eur Respir J 

2003; 21:74-81. 

24. Calverley PM, Boonsawat W, Cseke Z, Zhong N, Peterson S, Olsson H. Maintenance therapy with 

budesonide and formoterol in chronic obstructive pulmonary disease. Eur Respir J 2003; 22:912-9. 

 

 


	คำนำ
	การเปลี่ยนแปลงแนวคิดในการรักษาโรคหลอดลมอุดกลั้นเรื้อรัง
	1. การเปลี่ยนแปลงของคำจำกัดความของโรค
	2. การเปลี่ยนแปลงของการจำแนกความรุนแรงของโรค
	2. การเปลี่ยนแปลงของความเข้าใจในพยาธิกำเนิดและพยาธิสรีรวิทยา ของโรค
	แนวทางการรักษาโรคหลอดลมอุดกลั้นเรื้อรังในปัจจุบัน (GOLD Guidelines)
	GOLD Guidelines ได้วางเป้าหมายของการรักษาโรคดังนี้
	การรักษาโรคหลอดลมอุดกลั้นเรื้อรัง
	1. การป้องกันการดำเนินต่อไปของโรค
	2. การรักษาโดยการใช้ยา (Pharmacological Treatment)
	3. การรักษาที่ไม่ใช่ยา ( Non-pharmacological treatment)

	บทบาทของยาผสม ระหว่าง Long-acting B2-agonists (LABA) และ inhaled corticosteroids (ICS) ในการรักษาโรคหลอดลมอุดกลั้นเรื้อรัง

