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คํานํา 

โรคหืดเปนโรคเรื้อรังที่พบบอยและเปนปญหาทางสาธารณสุขของประเทศไทยและประเทศตางๆทั่ว
โลก เพ่ือใหการรักษาโรคหืดไดผลดีขึ้นและมีมาตรฐานเดียวกันจึงไดมีการจัดทําแนวทางการรักษาโรคหืดขึ้น ซึ่ง
ไดมีการเริ่มทําที่ประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนดกอนในพ.ศ.2532  [1]ตอมาก็มีการทําในลักษณะเดียวกัน
ในหลายประเทศ เชน ที่อังกฤษ [2] และอเมริกา[3]  เพ่ือใหการรักษาโรคหืดเปนไปในทางเดียวกันทั่วโลก 
National Heart Lung and Blood Institute (NHLBI) ของอเมริกาจึงไดรวมมือกับองคการอนามัย
โลก(WHO) เขียนแนวทางการรักษาโรคหืดขึ้นในปค.ศ. 1995 เรียกวา Global Initiative for Asthma 
(GINA)[4] ซึ่งประสบความสําเร็จเปนอยางมาก เพราะมีหลายประเทศที่ไดนําเอา GINA guidelinesไป
เปนแนวทางในการทําแนวทางการรักษาโรคหืดของตนเองรวมทั้งประเทศไทยดวย ซึ่งแนวทางการรักษาโรคหืด
ในประเทศไทยไดจัดทําขึ้นครั้งแรกในป พ.ศ. 2537[5]โดยความรวมมือของสมามอุรเวชช สมาคมโรคภูมิแพ
และอิมมูโนวิทยา และชมรมโรคหอบหืด และมีการปรับปรุงเมื่อ พ.ศ. 2540 [6]  

 เมื่อมีขอมูลใหมๆเก่ียวกับการรักษาโรคหืดเกิดขึ้นมาก็จะมีการปรับปรุง GINA guidelines โดยมี
การปรับปรุงครั้งแรกเมื่อป ค.ศ. 2002 และครั้งลาสุดเมื่อวันที่  13 พฤษจิกายน ค.ศ. 2006  

 
GINA guidelines 1995 
GINA guidelines 1995 ไดเนนใหเห็นความสําคัญของการอักเสบของหลอดลมโดยใหนิยามโรค

หืดวาเปนโรคเปนโรคที่มีการอักเสบเรื้อรังของหลอดลม ดังน้ันการรักษาโรคหืดก็จะตองลดการอักเสบของ
หลอดลม และยาพนเสตียรรอยดซึ่งลดการอักเสบของหลอดลมไดดีจึงเปนยาหลักที่ใชในการรักษาโรคหืด 

GINA guidelines 1995 เช่ือวาถึงแมวาโรคหืดจะไมสามารถรักษาใหหายขาดได แตแพทย
สามารถที่จะควบคุมโรคหืดไดโดยไมยาก ดังน้ันเปาหมายของการรักษาโรคหืดคือ การควบคุมโรคหืดใหได ซึ่ง
หมายความวาผูปวยโรคหืด 

• มีอาการนอยหรือไมมีอาการเลย  
• มีโรคกําเริบนอยครั้ง 
• ไมตองหอบมากจนตองไปหองฉุกเฉิน 
• ใชยาขยายหลอดลมนอยมากหรือไมตองใชเลย 
• สามารถทํากิจกรรมตางๆรวมทั้งสามารถออกกําลังกายไดเปนปกติ  
• มีสมรรถภาพปอดปกติ 
• ไมมีอาการขางเคียงจากยา 

ในการรักษาโรคหืดจะตองจัดแบงผูปวยตามความรุนแรงของโรคกอนแลวจัดยาใหสอดคลองกับความ
รุนแรงของโรค ซึ่งการแบงความรุนแรงของโรคหืดก็อาศัย ความถ่ีของอาการหอบในชวงกลางวัน ความถ่ีของ
อาการหอบในชวงกลางคืน สมรรถภาพปอดโดยการวัดคาความเร็วสูงสุด (Peak expiratory flow rate) 
และความผันผวนของคา peak flow (peak flow variability) โดยแบงความรุนแรงออกเปน 4 ขั้น คือ  

1. Intermittent asthma (มีอาการนานนานครั้ง)  
2. mild persistent asthma (อาการรุนแรงนอย)  



3. Moderate persistent asthma (อาการรุนแรงปานกลาง) 
4. severe persistent asthma (อาการรุนแรงมาก) 

ยาที่ใชในการรักษาโรคหืดก็จัดใหตามความรุนแรงแบบขั้นบันไดจากนอยไปหามาก ซึ่งมี 4 ขั้นคือ 
การรักษาขั้นท่ี 1 สําหรับคนไขที่มีอาการนานนานครั้ง(Intermittent) จะให b2- agonist ที่มีฤทธิ์สั้น ชนิด
รับประทาน หรือชนิดสูด ก็ได 
การรักษาขั้นท่ี 2 สําหรับคนไขที่มีอาการนอย (mild persistent) จะให Inhaled corticosteroids ขนาด
ตํ่า(beclomethasone หรือ budesonide 200-800 μg/d และ  fluticasone 100-400 μg/d ) 
รวมกับb2- agonist ที่มีฤทธิ์สั้นเมื่อมีอาการ 
การรักษาขั้นท่ี 3 สําหรับคนไขที่มีอาการปานกลาง(Moderate persistent) จะ ให Inhaled 
corticosteroids ขนาดเพ่ิมขี้น(beclomethasone หรือ budesonide 800-1600 μg/d และ 
fluticasone 400-800 μg/d)  
การรักษาขั้นท่ี 4  สําหรับคนไขที่มีอาการหนัก (severe persistent) ใหInhaled corticosteroids ขนาด
สูง(beclomethasone หรือ budesonide 1600-2000 μg/d และ  fluticasone 800-1000 μg/d ) 
รวมกับยาตัวอื่นๆเชน long acting b2-agonists, sustained release theophylline, ipratropium, 
และถายังคุมอาการไมไดก็ให prednosolone ชนิดรับประทาน 
 เมื่ออาการดีขึ้นและควบคุมอาการไดมากกวา 3 เดือนก็พิจารณาลดการรักษาลงได 

 
GINA guidelines 2002 [7] ไดมีการเปล่ียนแปลงเพียงเล็กนอยคือ การรักษาขั้นที่ 3 สําหรับ

คนไขที่มีอาการปานกลาง แนะนําใหใช Inhaled corticosteroids ขนาดตํ่ารวมกับ long acting b2-
agonists แทนการใช Inhaled corticosteroids ขนาดสูง เพราะมีขอมูลที่ชัดเจนวา การใหยา long 
acting b2-agonists รวมกับการใช Inhaled corticosteroids จะไดผลในการควบคุมโรคหืดไดดีกวาการ
เพ่ิมขนาดของ Inhaled corticosteroids  มาก[8-10] ซึ่งนํามาสู การผลิตยาที่เอายา     long acting b2-
agonists และ Inhaled corticosteroids มาบรรจุในหลอดเดียวกันเพ่ือความสะดวกในการใช  ซึ่งก็ไดผล
ดีกวาการใชยาแยกหลอด 

 
GINA guidelines 2006 
ไดมีการเปล่ียนแปลงจากแนวทางเดิมเปนอยางมาก 
ปญหาของ GINA guidelines 1995 และ 2002 ก็คือการใหยารักษาตามความรุนแรงของโรค 

เพราะวา ความรุนแรงของโรคซึ่งจําแนกตามอาการ และสมรรถภาพปอด มีความยุงยากซับซอนยากแกการจะ
จดจํา[11] และความรุนแรงของโรคซึ่งจําแนกตามอาการและสมรรถภาพปอดก็จะมีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลา 
[12] นอกจากนี้เมื่อไดรับการรักษามากอนก็จะยิ่งทําใหการประเมินความรุนแรงมากยิ่งขึ้นเพราะจะตองเอาระดับ
ของการรักษามาพิจารณารวมกับอาการดวย ซึ่งความยุงยากของ guidelines ก็เปนอุปสรรคสําคัญอยางหน่ึงใน
การท่ีจะนําเอา guidelines ไปใช  

GINA guidelines 2006 ไดพยายามที่จะทําให guidelines การรักษาโรคหืดใหงายขึ้น โดยการ
ยกเลิกการประเมินความรุนแรงของโรคหืด แตหันมาประเมินการควบคุมโรคหืดแทน  โดยการต้ังเปาของการ
รักษาเชนเดิมคือการควบคุมโรคหืดใหได (asthma controlled) แลวปรับการรักษาตามภาวะการควบคุมโรค



หืด ถาควบคุมโรคหืดได ก็ลดการรักษาลง เมื่อการควบคุมโรคหืดยังไมดีก็เพ่ิมการรักษาขึ้นไป  วิธีการประเมิน
การควบคุมโรคหืดก็อาศัย 

1. อาการในชวงกลางวัน 
2. อาการในชวงกลางคืน 
3. การใชยาขยายหลอดลมบรรเทาอาการ 
4. การกําเริบของโรคหืด 
5. การวัดสมรรถภาพปอด 
6. การทํากิจวัตรตางๆไดเชนคนปกติ 

ซึ่งการควบคุมโรคหืดสามารถแบงออกเปน ควบคุมโรคหืดได (controlled)  ควบคุมโรคหืดได
บางสวน (partly controlled)  และควบคุมโรคหืดไมได (uncontrolled)  ดังตารางที่ 1 

 
ตารางท่ี 1 ระดับของการควบคุมโรคหืด 

Characteristic Controlled 
(All of the 
following) 

Partly Controlled 
(Any measure 
present in any 
week) 

Uncontrolled 

Daytime symptoms None (twice or 
less/week) 

More than 
twice/week 

Three or more 
features 
of partly 
controlled 
asthma present 

Limitations of 
activities 

None Any 

Nocturnal 
symptoms/awakening 

None Any 

Need for reliever/ 
rescue treatment 

None (twice or 
less/week) 

More than 
twice/week 

Lung function (PEF 
or FEV1)‡ 

Normal < 80% predicted or 
personal best (if 
known) 

Exacerbations None One or more/year* One in any 
week† 

 
สวนยาที่ใชในการรักษาโรคหืดก็มี 5 ระดับ คือ 

1. การใช short-acting b2- agonist (SABA)เวลามีอาการ 
2. การใช inhaled corticosteroids ขนาดตํ่า 
3. การใช inhaled corticosteroids (ICS) ขนาดตํ่า รวมกับ  long acting b2-

agonists (LABA) 
4. การใช inhaled corticosteroids (ICS) ขนาดสูง รวมกับ  long acting b2-

agonists (LABA) 
5. การใช inhaled corticosteroids (ICS) ขนาดสูง รวมกับ  long acting b2-

agonists (LABA) รวมกับการให prednisolone 
 
การใชยาในการรักษาโรคหืดจะเริ่มที่ขั้นไหนก็ไดตามความเหมาะสมเชนถาเห็นวาผูปวยมีอาการมาก

อาจจะเริ่มที่ การใชยา inhaled corticosteroids (ICS) ขนาดตํ่า รวมกับ  long acting b2-agonists 



(LABA) เลยก็ได แลวเมื่อสามารถควบคุมโรคหืดไดก็คอยลดยาลงเหลือแต inhaled corticosteroids 
(ICS) ขนาดตํ่า ดังรูปที่ 1 

 
 
รูปที่ 1 

 
 
 

สรุป 

การรักษาโรคหืดไดมีการพัฒนาไปมากในปจจุบัน เปาหมายของการรักษาโรคหืดก็คือการควบคุมโรค
หืดใหไดซึ่งหมายความวาผูปวยจะมีคุณภาพชีวิตที่ใกลเคียงคนปกติ แนวทางการรักษาโรคหืดก็ไดมีการแกไข
ปรับปรุงหลายครั้ง เพ่ือใหแพทยทั่วไปสามารถนําเอาไปใชได ซึ่งถามีการนําเอาแนวทางการรักษาน้ีไปใชอยาง
ทั่วถึงแลวผูปวยโรคหืดจํานวนมากก็คงจะไมตองทนทุกขทรมารกับโรคน้ีอีกตอไป  
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