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แนวทางการดูแลผู้ป่วยโรคหอบหืด 

โรคหอบหืดเป็นโรคทางอายุรกรรมที�เป็นภาวะฉุกเฉินโรคหนึ�งที�สําคญั ผูป่้วยที�มารับบริการไม่มีการ
เก็บรวบรวมขอ้มูลผูป่้วยที�ชดัเจนและการดูแลรักษาของแพทยแ์ต่ละคนก็มีหลากหลายทาํให้ไม่สามารถควบคุม
โรคได ้ผูป่้วยตอ้งกลบัมารักษาบริการที�โรงพยาบาลดว้ย Re-visit หรือRe-Admitted เสมอ และการมารับบริการ
พ่นยาที�ห้องอุบติัเหตุ-ฉุกเฉิน เฉลี�ยอาทิตยล์ะ P ครั( ง/สัปดาห์ ซึ� งทาํให้ผูป่้วยต้องเสียเวลาและเสียเงินในการ
เดินทางมารับบริการบ่อย ๆ และอีกประเด็นสําคญั คือ ผูป่้วยมารับบริการที�โรงพยาบาลไม่ทนัและเสียชีวิตที�บา้น 
ปี 23TU ผูป่้วยเสียชีวิตจากโรคหอบหืด จาํนวน 2 ราย จากการทบทวน Case พบวา่ผูป่้วยปฏิบติัไม่ถูกตอ้งในการ
พ่นยาขยายหลอดลม, สิ�งแวดลอ้มภายในบา้นไม่เหมาะสม และการไม่รับประทานยาตามแพทยส์ั�ง เมื�อมีอาการ
กาํเริบผูป่้วยจึงรับประทานยา 

นอกจากนี(ยงัพบวา่โรงพยาบาลยงัไม่มี CPGในการดูแลผูป่้วยโรคหอบหืด การวินิจฉยัแยกโรคระหวา่ง 
COPD และ Asthma ยงัไม่ชดัเจน ทาํให้การรักษาผูป่้วยใชแ้นวทางปฏิบติัเดียวกนั จึงไม่เห็นผลลพัธ์ที�ชดัเจนใน
การดูแลผูป่้วยกลุ่มนี(  

 
เป้าหมาย    เพื�อใหผู้ป่้วยไดรั้บการรักษาที�ถูกวธีิมีแนวทางการรักษาที�ไดม้าตรฐาน 
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(กรุณาขีด/หรือx   หนา้ขอ้ดว้ย) 

ถา้ยงัอาการ ≥ ^ ครั( ง ต่อเดือน 

ไม่ดีขึ(น                          ดีขึ(น ดีขึ(น                             ไม่ดีขึ(น 

แนวทางการรักษาโรคหืดในแต่ละกลุ่มอายุ 

แนวทางการรักษาโรคหืดในเด็กอายุน้อยกว่าหรือเท่ากับ  ! ปี 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

เดก็ที#มีอาการหอบ หายใจมีเสียงหวดี 
ตั&งแต่ ' ครั&งขึ&นไป/ปี 

Viral Induced Wheezing 
o มกัเป็นในเด็กอายนุอ้ยกว่า 3 ปี 
o อาการมกัเป็นมากขึ(นเวลาเป็นหวดั 
o อาการจะดีขึ(นเมื�ออายมุากขึ(น 
o ส่วนใหญ่มกัไม่มีประวติัครอบครัวเป็นโรคภูมิแพ ้
o ผูป่้วยไม่มีอาการของโรคภูมิแพอ้ยา่งอื�นร่วมดว้ย 

Suggestive Asthma มีขอ้ ^) หรือ 2) 
^)  Major criteria มีขอ้ใดขอ้หนึ� งระหวา่ง 

o พอ่/แม่ ไดรั้บการวินิจฉยัโดยแพทยเ์ป็นโรคหืด 
o ตวัเด็กไดรั้บการวินิจฉยัโดยแพทยเ์ป็น atopic dermatitis เมื�ออาย ุ2-P ปี 

(ผื�นที�ขอ้พบั)หรือ 
2) Minor criteria มี 2 ใน P ขอ้ ต่อไปนี(  

o ตวัเด็กถูกวินิจฉยัโดยแพทยเ์ป็น allergic rhinitis เมื�ออาย ุ2-P ปี 
o เคยมีอาการหอบโดยที�ไม่เป็นหวดัร่วมดว้ย 
o Eosinophilia > 4% 

ทดลองรักษานาน 2-P เดือน 
ดว้ย  Budesonide 100-200 mcg ต่อวนั  
(ให้เป็น Budesonide 100 mcg/ dose ^puff bid ) 
 

ให้ Budesonide ICS 100 – 200 mcg ต่อวนั ติดตาม
อาการ ^ – P เดือน ถา้อาการดีขึ(นคงขนาดยาเดิมจนครบ 
P เดือน 

ส่งพบ แพทยว์นัชยั o หยดุยา  Budesonide 
o นดัติดตามอาการอีก ^-2 เดือน 
o หากมีอาการหอบ เสียงหวีดพิจารณา

ให ้Budesonide  ใหม ่
o หรือนดัพบ แพทย ์วนัชยั 

ให้ยาขนาดเดิมอีก P เดือน (รวม 4 เดือน)ถา้
อาการดีขึ(นพิจารณาลดยา  Budesonide ลง 35 
%ทุก P เดือนจนหยดุยา (ในเด็กอาจลดขนาด
ยายากจึงอาจเป็นวนั เวน้ วนั) 

ส่งพบ แพทยว์นัชยั 

ชื�อ-สกุล................................... 
HN………………………… 

วนั เดือน ปี.............................. 
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 ใหย้า Ventolin MDI พน่ไดต้ามอาการ 

 อาการดีขึ(น หมายถึงทุกขอ้ต่อไปนี(  

^.ไม่มีอาการกลางคืน  (ไอจนตื�นนอน) 

2.ไม่มีอาการกลางวนั (อาการรบกวนการทาํกิจกรรมประจาํวนั) 

P. ไม่ตอ้งใชย้าขยายหลอดลมทั(งชนิดกินและสูด 

T.ไม่มีอาการจบัหืดเฉียบพลนั 

3.ไม่มีอาการจบัหืดจนตอ้งนอนโรงพยาบาล ไม่เคยสูดยาขยายหลอดลมที�หอ้งฉุกเฉินหรือคลินิกเพราะ

อาการหอบ 
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แนวทางการรักษาโรคหืดในเด็กอายุมากกว่า ! ปี 

 อาการทางคลินิก 

- เหนื�อย แน่นหนา้อก หายใจมีเสียงหวดี เป็น ๆ หายๆ  

- อาการเป็นมากกวา่ช่วงกลางคืน เชา้มืด ตามฤดูกาล สัมผสัสารภูมิแพ ้หรือออกกาํลงักาย  

- มีโรคภูมิแพห้รือมีประวติัโรคภูมิแพ ้โรคหืดในครอบครัว 

 การตรวจทางห้องปฏิบติัการ 

- SPIROMETRY(ถา้ทาํได)้ 

- Chest – X -RAY ควรทาํอยา่งนอ้ย ^ ครั( งต่อปี เพื�อการวนิิจฉยัและการแยกโรค 

 เมื�อวนิิจฉยัวา่เป็นโรคหืดแลว้ ไม่วา่ที�ผา่นมารักษามาอยา่งไร ใหป้ระเมินวา่ในช่วง T อาทิตยที์�ผา่นมา 

อาการของโรคหืดเป็นอยา่งไร ตาม ตารางที� ^ 

ตารางที# ,  

ในช่วง  T อาทิตย ์ที�ผา่นมา ผูป่้วยมีอาการ  
^.อาการหืดในช่วงกลางวนั 
มากกวา่ 2 ครั( ง / สปัดาห์ 

NO = ควบคุมไดดี้ 
มี ^- 2 ขอ้ =ควบคุมไดบ้างส่วน มี P-T ขอ้ =ควบคุมได ้

2.ตอ้งตื�นในช่วงกลางคืน 
เพราะโรคหืด 

 

P.ใชย้าพน่ SALBUTAMOL 
มากกวา่ 2 ครั( ง / สปัดาห์ 

 

T.ถูกจาํกดักิจกรรม 
เพราะโรคหืด 

 

 

 
 
 
 
 

YES NO 

YES NO 

YES NO 

YES NO 
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 ประเมินอาการที�ผา่นมาแลว้ เริ�มการรักษา ตามตารางที� 2 

ตารางที# - 

กลุ่มยา STEP 1 STEP 2 STEP 3 STEP 4 STEP 5 

CONTROLLER ไม่มีปัจจยัเสี�ยง

และ 

^.หืดนอ้ยกวา่ 2 

ครั( ง /เดือน 

2.ไม่มีอาการตื�น

กลางคืน 

*ไม่ตอ้งใช ้
Budesonide MDI 

 

Budesonide MDI 

dose 100-200 mcg / 

วนั (เด็ก ^55 
mcg/puff) Low 

^ puff เชา้-เยน็ 

Budesonide MDI 

MEDIUM/HIGH 

dose 200-400 mcg / 

วนั (เด็ก ^55 
mcg/puff) 

2 puff เชา้-เยน็ 

SERETIDE 

MDI(25/125) 

1-2 puff เชา้-เยน็ 

 

 

 

 

 

 

 

( ส่งเขา้ Asthma-

clinic) 

STEP 4  

และเพิ�ม ORAL 

PREDNISOLONE 

 

 

 

 

 

 

 

( ส่งเขา้ Asthma-

clinic) 

RELIEVER SALBUTAMOL 

MDI 1-2 puff pm 

 

SABUTAMOL MDI 

1-2 puff pm 

 

SABUTAMOL MDI 

1-2 puff pm 

SABUTAMOL MDI 

1-2 puff pm  

SABUTAMOL MDI 

1-2 puff pm 

 

 หลงัจากเริ�มรักษาแลว้ ให้นดัมาติดตามอาการอีก ^-2 เดือน เพื�อดูอาการ ในวนัที�มาตามนดัให้ประเมิน

อาการของผูป่้วยโดยใหก้ลบัมาใชต้ารางที�  ^ 

 แนวทางการรักษา เป็นดงันี(  

^. (ตามตารางที� ^) ถา้ผล-ควบคุมไดดี้ และขนาดยาพน่ Budesonide ไม่มากใหย้าต่ออีก นาน 4-^2 

เดือน จึงลดยาตามขอ้ T) 

2. (ตามตารางที� ^)  ถา้ผล- ควบคุมไดบ้างส่วนให้ประเมินอีกราว 2-P เดือน โดยคงยาเดิมไวก่้อน 

พร้อมกบัพิจารณาดว้ยว่ามีปัจจยัอะไรที�ทาํให้การรักษาไดผ้ลไม่ดี เช่น เจอฝุ่ น วิธีการพ่นยาไม่ถูกตอ้ง      

มีโรคร่วม ALERGIG RHINTISฯลฯ 
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3. (ตามตารางที� ^) ถา้ผล-ควบคุมไม่ได ้พิจารณา STEP UP การรักษา พร้อมกบัพิจารณาดว้ยวา่   

มีปัจจยัอะไรที�ทาํใหก้ารรักษาไดผ้ลไม่ดี 

T. ถ้าควบคุมได้ดีตามข้อ ^) ให้ยาพ่น Budesonide นาน 4- ^2 เดือนโดยไม่มีอาการให้ลด 

Budesonide ลงร้อยละ 35 ถ้าลดแล้วอาการกาํเริบ อาจลดยาช้า ๆ เพียงร้อยละ 23 ของขนาดเดิมก็ได ้      

จนเหลือยาพน่ขนาดตํ�า จึงพิจารณาเปลี�ยนเป็นใหว้นัละหนึ�งครั( งโดยที�อาการโรคหืดยงัควบคุมได ้(ตาราง

ที� ^–ผล-ควบคุมได ้) ควรใชย้าขนาดดงักล่าวต่อเนื�องไปอีกอยา่งนอ้ย ^ปี แลว้จึงค่อยพิจารณาหยุดยา หาก

ไม่มีอาการโรคหืดกาํเริบอีก 

หมายเหตุ  ขนาดยา Budesonide inhaler ที�สาํหรับใชใ้นการรักษาโรคหืดในเด็ก 

 Budesonide inhaler ขนาดเด็ก ^ puff มี ^55 mcg (สามารถใชว้นัละ ^ ครั( ง ได)้ 

 ขนาดตํ�า       ^55 – 255 mcg/วนั 

 ขนาดกลาง > 200 -400 mcg/วนั 

 ขนาดสูง     > 400 -800 mcg/วนั 
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แนวทางการรักษาโรคหืดในผู้ใหญ่ 

 ประวติั อาการ อาการแสดง เขา้ไดรั้บโรคหืด 

 การตรวจพิเศษ ^) SPIROMETRY (พิจารณาตามเหมาะสม) 

                        2) CHEST -X-RAY ควรทาํอยา่งนอ้ย ^ ครั( ง /ปี เพื�อการวนิิจฉยัและการแยกโรค และ

ระวงัภาวะแทรกซอ้น 

 เมื�อวนิิจฉยัวา่เป็นโรคหืดแลว้ ไม่วา่ที�ผา่นมารักษามาอยา่งไร ใหป้ระเมินวา่ในช่วง T อาทิตยที์�ผา่นมา 

อาการของโรคหืดเป็นอยา่งไร (ตามตารางที� ^) 

ตารางที# , (ผู้ใหญ่) 

ในช่วง  T อาทิตย ์ที�ผา่นมา ผูป่้วยมีอาการ  
^.อาการหืดในช่วงกลางวนั 
มากกวา่ 2 ครั( ง / สัปดาห์ 

NO = ควบคุมไดดี้ 
มี ^- 2 ขอ้ = ควบคุมไดบ้างส่วน มี P-T ขอ้ = ควบคุม
ไม่ได ้

2.ตอ้งตื�นในช่วงกลางคืน 
เพราะโรคหืด 

 

P.ใชย้าพน่ SALBUTAMOL 
มากกวา่ 2 ครั( ง / สัปดาห์ 

 

T.ถูกจาํกดักิจกรรม 
เพราะโรคหืด 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

YES NO 

YES NO 

YES NO 

YES NO 



สาํเนาที�   
วธีิปฏิบติังาน 

โรงพยาบาลแก่งคอย 
เลขที�       CPG-PCT-100                    ฉบบัร่าง        
แกไ้ขครั( งที�    01                                  หนา้   9ของ    3 

 

สถานะเอกสาร 
 
 
วนัที�บงัคบัใช ้   10  ตุลาคม 2345 

จดัทาํโดย …………………………….……… วนัที�    10  ตุลาคม 2345
ตาํแหน่ง   รองประธานคณะกรรมการ  PCT 
อนุมติั………………………………………… วนัที�    10  ตุลาคม 2345 
ตาํแหน่ง   ประธานคณะกรรมการ  PCT 

F-QMR-012 

 ประเมินอาการที�ผา่นมาแลว้ เริ�มการรักษา ( ตามตารางที� 2) 

ตารางที# - (ผู้ใหญ่) 

กลุ่มยา STEP 1 STEP 2 STEP 3 STEP 4 STEP 5 

CONTROLL

ER 

ไม่มีปัจจยั

เสี�ยงและ 

^.หืดนอ้ยกวา่ 

2 ครั( ง /เดือน 

2.ไม่มีการตื�น

กลางคืน 

*ไม่ตอ้งใช ้

Budesonide 

MDI 

 

Budesonide 

MDI(200 

mcg /puff) 

Low dose 

200-400 mcg 

/ วนั ^ puff 

เชา้-เยน็ 

Budesonide 

MDI 

MEDIUM/HIG

H dose 400-800 

mcg / วนั  

2 puff เชา้-เยน็+ 

THEOPHYLLI

NE 

(200) 1X2 

Budesonide 

MDI 

HIGH dose 

800-1600 mcg / 

วนั  

THEOPHYLLI

NE 

(200) 1X2 หรือ 

SERETIDE 

MDI 

(25/250) 1-2 

puff เชา้-เยน็ 

STEP 4  

และเพิ�ม ORAL 

PREDNISOLO

NE 

(3mg)^x1 

 

 

 

 

 

 

 

 

RELIEVER SALBUTAM

OL MDI 1-2 

puff prn 

SABUTAM

OL MDI 1-2 

puff pm 

SALBUTAMO

L MDI 1-2 puff 

prn 

SABUTAMOL 

MDI 1-2 puff 

pm 

SABUTAMOL 

MDI 1-2 puff 

pm 
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เลขที�       CPG-PCT-100                    ฉบบัร่าง        
แกไ้ขครั( งที�    01                                  หนา้   10ของ    3 

 

สถานะเอกสาร 
 
 
วนัที�บงัคบัใช ้   10  ตุลาคม 2345 

จดัทาํโดย …………………………….……… วนัที�    10  ตุลาคม 2345
ตาํแหน่ง   รองประธานคณะกรรมการ  PCT 
อนุมติั………………………………………… วนัที�    10  ตุลาคม 2345 
ตาํแหน่ง   ประธานคณะกรรมการ  PCT 

F-QMR-012 

 หลงัจากเริ�มรักษาแลว้ ให้นดัมาติดตามอาการอีก ^-2 เดือน เพื�อดูอาการ ในวนัที�มาตามนดัให้ประเมิน

อาการของผูป่้วยโดยใหก้ลบัมาใชต้ารางที� ^ 

 แนวทางการรักษาเป็นดงันี(  

^. ตามตารางที�^ ถา้ผล-ควบคุมไดดี้และขนาดยาพ่น Budesonide ไม่มากให้ยาต่ออีก นาน 4-^2 

เดือนจึงลดยาตามขอ้ T) 

2. ตามตารางที� ^ ถา้ผล- ควบคุมไดบ้างส่วนให้ประเมินอีกราว 2-P เดือน โดยคงยาเดิมไวก่้อน 

พร้อมกบัพิจารณาดว้ยวา่มีปัจจยัอะไรที�ทาํให้การรักษาไดผ้ลไม่ดี เช่น เจอฝุ่ น วิธีการพ่นยาไม่ถูกตอ้ง มี

โรคร่วม ALERGIG RHINTIS ฯลฯ 

3. ตามตารางที� ^ ถา้ผล-ควบคุมไม่ได ้พิจารณา STEP UP การรักษา พร้อมกบัพิจารณาดว้ยวา่มี

ปัจจยัอะไรที�ทาํใหก้ารรักษาไดผ้ลไม่ดี 

T. ถ้าควบคุมได้ดีตามข้อ ^ ) ให้ยาพ่น Budesonide นาน 4- ^2 เดือนโดยไม่มีอาการให้ลด 

Budesonide ลงร้อยละ 35 ถา้ลดแลว้ อาการกาํเริบ อาจลดยาชา้ ๆ เพียงร้อยละ 23 ของขนาดเดิมก็ได ้จน

เหลือยาพน่ขนาดตํ�า จึงพิจารณาเปลี�ยนเป็นใหว้นัละหนึ�งครั( งโดยที�อาการโรคหืดยงัควบคุมได ้(ตารางที� ^ 

-ผล-ควบคุมได ้) ควรใชย้าขนาดดงักล่าวต่อเนื�องไปอีกอยา่งนอ้ย ^ ปี แลว้จึงค่อยพิจารณาหยุดยา หากไม่

มีอาการโรคหืดกาํเริบอีก 

หมายเหตุ  ขนาดยา Budesonide inhaler ที�สาํหรับใชใ้นการรักษาโรคหืดในผูใ้หญ่ 

 Budesonide inhaler ขนาดผูใ้หญ่ ^ puff มี 255 mcg (สามารถใชว้นัละ ^ ครั( ง ได)้ 

 ขนาดตํ�า       255 – T55 mcg/วนั 

 ขนาดกลาง> 400 -800 mcg/วนั 

 ขนาดสูง  > 800 -1600 mcg/วนั 

 

 


