
 
  การดูแลรักษาผู้ป่วยโรคหอบหืด 
  (Asthma) ปรับปรุงแกไ้ข 24 กุมภาพนัธ์ 2558  

 

Criteria Diagnosis 
ระดบั Provisional - ไอ แน่นหนา้อก หายใจมีเสียงหวีดเป็นๆ หายๆ โดยมี

อาการเกิดข้ึนเม่ือไดรั้บส่ิงกระตุน้ หรือหลงัการออก
ก าลงักาย 
- มีโรคภูมิแพอ่ื้น เช่น allergic rhinitis, allergic 
conjunctivitis และ allergic dermatitis ร่วมดว้ย หรือมี
สมาชิกในครอบครัวเป็นโรคหอบหืด 

ระดบั Probable  Chest X-ray ปกติ 
ระดบั Definite  1. Reversible airflow obstruction (FEV1/FVC <70% 

และมี FEV1 สูงข้ึน >12% และ >200 มล. หลงัสูดยา
ขยายหลอดลม)  จากการตรวจสมรรถภาพปอด 
2. มีค่าความผนัผวน (Variability) ของ PEFR >20% 

          โรคหอบหืดเป็นโรคท่ีมีการอกัเสบเร้ือรังของหลอดลม ท่ีมีผลท าให้
หลอดลม ของผูป่้วย มีปฏิกิริยาตอบสนองต่อสารก่อภูมิแพแ้ละส่ิงแวดลอ้ม
มากกวา่ คนปกติ (bronchial hyper-responsiveness, BHR) ผูป่้วยมกัมีอาการไอ  
แน่นหนา้อก หายใจมีเสียงหวีดหรือหอบเหน่ือยเกิดข้ึน เม่ือไดรั้บสารก่อโรค  
หรือส่ิงกระตุน้ และอาการเหล่าน้ีอาจหายไปไดเ้อง หรือหายไปเม่ือไดรั้บยา  
ขยายหลอดลม 

 

ลกัษณะทางคลนิิก Controlled 
(ต้องมทุีกข้อ) 

Partly controlled  
(มอีย่างน้อย 1ข้อ) 

Uncontrolled 

อาการช่วงกลางวนั ไม่มี (หรือ <2 
คร้ัง/สปัดาห์ 

≥2 คร้ัง/สปัดาห์ มีอาการใน
หมวด partly 

controlled อยา่ง
นอ้ย 3 ขอ้ 

อาการช่วงกลางคืน ไม่มี มี 
การใชย้า reliever ไม่มี (หรือ <2 

คร้ัง/สปัดาห์ 
≥2 คร้ัง/สปัดาห์ 

มีขอ้จ ากดัของการ
ออกก าลงักาย  

ไม่มี มี 

PEFR ปกติ <80% predicted 
Exacerbation จน
ตอ้งมารักษาท่ี ER 

ไม่มี อยา่งนอ้ย 1 คร้ัง
ต่อปี 

1 คร้ังในช่วง
สปัดาห์ไหนกไ็ด ้

1. การให้การศึกษาผู้ป่วย เก่ียวกบัโรคและการใชย้า 
2. การหลกีเลีย่งปัจจัยกระตุ้น 
3. การรักษาโดยการใช้ยา (pharmacological treatment) 

Reliever medication ไดแ้ก่ 
 Short acting β2-agonists ไดแ้ก่ salbutamol (เป็น drug of choice), 

terbutaline 
 Short acting β2-agonists + anti-cholinergicsไดแ้ก่ 

fenoterol/ipratropium (Berodual)  

ระดบัของการควบคุมโรคหอบหืด 

การรักษา  

 

Controller medication ไดแ้ก่  
 Inhaled corticosteroids (ICS) ไดแ้ก่ budesonide (เป็น drug of choice) 
 Long acting β2-agonists (LABA) ไดแ้ก่ salmeterol/ fluticasone  
 Theophylline  แต่ประสิทธิภาพต ่า มีอาการขา้งเคียง และเกิดปฏิกริยา

กบัยาอ่ืนไดบ้่อย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 เป้าหมาย 
อตัราการไดรั้บการรักษาดว้ยยาสูดสเตียรอยดใ์นผูป่้วย
หอบหืด 

ไม่ต  ่ากวา่ร้อยละ..... 

อตัราการรับไวรั้กษาในโรงพยาบาลของผูป่้วยหอบหืด ไม่เกินร้อยละ 6 
 
เอกสารอ้างองิ 
1. แนวทางการวินิจฉยัและรักษาโรคหืดในประเทศไทย ส าหรับผูใ้หญ่และเดก็ 

พ.ศ.2555.  สมาคมสภาองคก์รโรคหืดแห่งประเทศไทย 

แนวทางการปรับยา  

ตัวช้ีวดัคุณภาพ 

ผู้ป่วย asthma รายใหม่ 

เร่ิมรักษาดว้ย budesonide 400 µg/d 

ปรับเพิ่มเป็น budesonide 800 µg/d 

หรือ เปล่ียนเป็น salmeterol/fluticasone 

หรือ เพิ่มยา theophylline 

ลดขนาดยา budesonide ลงคร่ึงหน่ึงทุก 3 เดือน  

จนเหลือใชว้นัละคร้ัง จีงพิจารณาหยดุยาอ่ืน (ถา้มี) 

Controlled Partly or uncontrolled 

Controlled 

Step 1 

Step 2 



 
  การดูแลรักษาผู้ป่วยโรคหอบหืด 
  (Asthma) ปรับปรุงแกไ้ข 24 กุมภาพนัธ์ 2558 

การดูแลรักษาภาวะก าเริบเฉียบพลนัในผู้ป่วยโรคหอบหืดที่รับไว้รักษาในโรงพยาบาล 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ใช่ 
 

ผู้ป่วยโรคหอบหืดก าเริบเฉียบพลนั 

การรักษาเบื้องต้น 

 

ดดัแปลงจากแนวทางการวินิจฉยัและรักษาโรคหืดในประเทศไทย พ.ศ.2555 
โดยสมาคมสภาองคก์รโรคหืดแห่งประเทศไทย 

- ให้ O2 keep SpO2 ≥90% 
- inhaled salbutamol 2.5-5 mg NB q 10-15 min x 3 dose 
   (อาจให้ ipratropium 0.25-0.5 mg + fenoterol (Berodual) แทนในกรณีก าเริบรุนแรง) 
- dexamethasone 5 mg IV 
 อาการดีข้ึน 

อาการไม่ดีข้ึน อาการดีข้ึน 

ไม่ใช่ 
 เปลี่ยนการวินิจฉัย 

ให้การรักษาตามการวนิิจฉัยใหม่ 
 

- Consult MED 
- Endotracheal intubation 

- ซึมหรือสับสน 
- มีการใช ้accessory respiratory muscle อยา่งมาก และ/หรือ มี abdominal paradoxical motion 
- SpO2 <85% ขณะได ้O2 
 

Admit ICU Admit ward สามัญ 

- O2: keep SpO2 ≥90% 
- Bronchodilators: salbutamol 2.5-5 mg NB q 4-6 hr 
  (อาจให้ ipratropium 0.25-0.5 mg + fenoterol (Berodual) แทนในกรณีก าเริบรุนแรง) 
- Corticosteroids: dexamethasone 5 mg IV q 6 hr 
- Antibiotics: กรณีท่ีมีอาการแสดง หรือตรวจพบการอกัเสบติดเช้ือแบคทีเรียในทางเดินหายใจ 
- Adjunctive treatment: MgSO4 2 mg slowly push 

- ซึมหรือสับสน 
- มีการใช ้accessory respiratory muscle อยา่งมาก 
และ/หรือ มี abdominal paradoxical motion 
- SpO2 <85% ขณะได ้O2 
 

- ใช ้bronchodilators ไม่บ่อยกวา่ทุก 4 ชม. 
- สามารถใชย้าพ่นไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
 

Discharge 

- นดั follow-up ท่ีคลินิก asthma วนัพฤ./ศ. 
- home medication 
- ให้ prednisolone 30-40 mg/d จนครบ 5 วนั 
 
 

1) ไม่ตอบสนองต่อการรักษาเบ้ืองตน้ 
2) เคยมีอาการหอบหืดรุนแรง จนตอ้งรักษาในไอซีย ู 
3) มีปัจจยัเส่ียงต่อการเสียชีวิตจากโรคหืด เช่น admit  ≥2  
หรือ ER visit >3 คร้ังในปีท่ีแลว้ 
 

ประเมินความรุนแรง 

 

- ให้ bronchodilators MDI ทุก 1-2 ชม. 
- ให้ prednisolone 30-40 mg/d นาน 5 วนั 
- ให้ ATB: ในกรณีท่ีมีอาการแสดง หรือตรวจ
พบการอกัเสบติดเช้ือแบคทีเรียในทางเดิน
หายใจ 

 
 

Discharge 
 

สืบค้นเพิม่เติม (Chest X-ray, CBC) 

4) ใช ้short acting β2-agonists จ  านวนมากก่อนมารพ. 
5) สภาพแวดลอ้มและการดูแลท่ีบา้นไม่เหมาะสม 
6) ไม่สะดวกในการเดินทางจากบา้นมาโรงพยาบาลใน
เวลารวดเร็ว 
8) การวนิิจฉัยไม่แน่นอน 
 
 

ข้อบ่งช้ีในการรับไว้รักษาในโรงพยาบาลในผู้ป่วย acute asthmatic attack 

 



Warinchumrab Hospital 
Doctor’s Order Sheet 

PCT Progress note Date/time Order for one day Order for continuation 
 

Name……………………….Age…………... 
BW………….Bed………….Ward…………. 
HN…………………..AN…………………... 
Progress Note 
S……………………………………………... 
O…………………………………………….. 
A…………………………………………….. 
P……………………………………………... 
Discharge Plan……………………………… 
………………………………………………. 
 
 
 
 
Name……………………….Age…………... 
BW………….Bed………….Ward…………. 
HN…………………..AN…………………... 
Progress Note 
S……………………………………………... 
O…………………………………………….. 
A…………………………………………….. 
P……………………………………………... 
Discharge Plan……………………………… 
………………………………………………. 
 
 
 
 
Name……………………….Age…………... 
BW………….Bed………….Ward…………. 
HN…………………..AN…………………... 
Progress Note 
S……………………………………………... 
O…………………………………………….. 
A…………………………………………….. 
P……………………………………………... 
Discharge Plan……………………………… 
………………………………………………. 

  
 
⃝ admit ward อายรุกรรม ชาย / หญิง / ICU 

⃝ blood for CBC 

⃝ CXR 

⃝ O2 cannula/mask ..........L/min 
        keep SpO2  ≥90%  

⃝ salbutamol / Berodual (..... : …..) NB stat  
         x …… dose then  salbutamol / Berodual  
         q……..hr 

⃝ dexamethasone 5 mg IV stat then 5 mg  
        IV q 6 hr 

⃝ observe respiration ถา้มีอาการต่อไปน้ีให้ 
        รายงานแพทย ์
        - ซึมหรือสบัสน 
        - มีการใช ้accessory respiratory muscle 
อยา่งมาก และ/หรือ มี abdominal paradoxical 
motion 
        - SpO2 <85% ขณะได ้O2 

 ⃝ consult อายรุแพทย ์ในกรณี admit ICU 

 
 
⃝ soft / regular  diet  
⃝ record V/S 
Medication  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Diagnosis  
1. Acute asthmatic attack 
2. ………………………………………..  
3. ………………………………………..  
Specific clinical risk  
1. Respiratory failure 
2. Pneumothorax 
3. ………………………………………..  

Standing order: acute asthmatic attack  


