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บทที ่1 

บทนํา 

                โรคหืด (asthma) จดัเป็นโรคความผดิปกติของระบบทางเดินหายใจชนิดเร้ือรัง สามารถทาํให้เกิด

อันตรายขั้นรุนแรงถึงชีวิตแก่ผู ้ป่วยได้โดยเฉพาะผู ้ป่วยเด็ก   หากได้รับการดูแลหรือรักษาท่ีไม่มี

ประสิทธิภาพและเหมาะสม ซ่ึงจะทาํให้สูญเสียทรัพยากรอันมีค่าของประเทศ  โรคหืดเป็นปัญหา

สาธารณสุขของทุกประเทศทัว่โลก เกิดได้กับประชากรทุกช่วงอายุและทุกเช้ือชาติ  จากรายงานของ

องคก์ารอนามยัโลก (world  health organization : WHO)   ในปี พ.ศ. 2548  พบวา่ผูป่้วยโรคหืดถึงกวา่สาม

ร้อยลา้นคนและมีผูเ้สียชีวิตจากโรคน้ีถึง   สองแสนสองหม่ืนห้าพนัคน  โรคหืดยงัพบไดบ้่อยในผูป่้วยเด็ก 

รายงานจากทวีปยุโรปอุบติัการณ์ของโรคหืดในเด็ก 6-7 ปี และ 13-14 ปีมากกวา่ร้อยละ 20 และร้อยละ 25 

ตามลาํดบั ส่วนในประเทศไทยอุบติัการณ์ของโรคหืดพบประมาณร้อยละ 4-13 ของประชากรทั้งหมด  โรค

หืดเป็นโรคท่ีมีสาเหตุทาํใหค้นไม่สามารถทาํงานหรือดาํเนินชีวติไดป้กติ  ประมาณ 15 ลา้นคนใน 1 ปี หรือ

ประมาณร้อยละ 1 ของผูป่้วยทั้งหมดท่ีก่อใหเ้กิดปัญหาในการทาํงานหรือการดาํเนินชีวิต  จดัเป็นโรคเร้ือรัง

อนัดบัท่ี 25  ซ่ึงมีความชุกและความรุนแรงใกลเ้คียงกบัโรคเบาหวานและจิตเภท รายงานของประเทศไทย 

มีอตัราการตายจากโรคหืด 6.2 คนจากประชากรโรคหืด 1 แสนคน ความชุกของผูป่้วยโรคหืดท่ีแสดง

อาการทางคลินิกคิดเป็นร้อยละ 6.5  ของประชากรทั้งประเทศรายงานขององค์การอนามยัโลกพบว่า

ประเทศไทยฟิลิปินส์และสิงคโปร์มีความชุกสูงสุดในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ เน่ืองจากโรคหืดเป็นโรคท่ีมี

ความสําคญัท่ีตอ้งไดรั้บการดูแลท่ีมีมาตรฐาน  จึงไดมี้การรวมผูเ้ช่ียวชาญจากสถาบนัต่างๆทัว่โลก จดัทาํ

มาตรฐานการดูแลผูป่้วยโรคหืด  และประเทศต่างๆไดน้าํมาใชก้นัแพร่หลายทัว่โลก 

                    จากรายงาน 5 อนัดบัโรคแรกของผูป่้วยเด็ก  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพศูนยอ์นามยัท่ี 11  

โรคหืดติดอนัดบั 1 ใน 5 ของโรค (เวชสถิติ,2553) การดูแลพยาบาลผูป่้วยโรคหืดจึงมีความสําคญัเป็นอยา่ง

มาก เพื่อลดภาวะแทรกซอ้นและลดภาระค่าใชจ่้ายในการดูแลรักษา ดงันั้นความรู้ความสามารถดา้นศาสตร์

และศิลป์ของพยาบาล ในการให้การพยาบาลจึงมีความจาํเป็นเพื่อดูแลผูป่้วยโรคหืดในเด็กให้สามารถ

ควบคุมโรคไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  และสามารถดาํรงชีวิตไดอ้ยา่งปกติสุข เพื่อให้ผูป่้วยมีคุณภาพชีวิตท่ีดี

ข้ึน 
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ทบทวนองค์ความรู้ 

   

ความหมาย (สุมาล,ี2548) 

 
Asthma  โรคหืด  เป็นโรคของระบบทางเดินหายใจท่ีมีการอกัเสบของหลอดลมอย่างเร้ือรัง  

การอกัเสบของหลอดลมมีผลทาํให้เยื่อบุผนงัหลอดลมของผูป่้วยมีปฏิกิริยาตอบสนองต่อสารภูมิแพแ้ละ

ส่ิงแวดลอ้มมากกวา่คนปกติ  ( Bronchial hyper-reactivity) ทาํให้ผูป่้วยมีอาการไอแน่นหนา้อก  หายใจมี

เสียงหวดีหรือหอบเหน่ือย  เกิดข้ึนทนัท่ีเม่ือไดรั้บสารก่อโรค (สารภูมิแพ)้ และอาการเหล่าน้ีอาจหายไปได้

เอง  หรือหายไปเม่ือไดรั้บยาขยายหลอดลม  โรคหืดพบไดใ้นคนทุกวยั  ท่ีพบบ่อยไดแ้ก่ วยัเด็ก  และวยั

หนุ่มสาว แต่โรคน้ีอาจเป็นคร้ังแรกกบัผูสู้งอายกุ็ได ้  โดยอาการ หอบหืด เกิดจากการหดตวัหรือตีบตนัของ

ช่องทางเดินหายใจส่วนหลอดลม ทาํให้อากาศเขา้สู่ปอดนอ้ยลงปัจจยัท่ีทาํให้เกิดการตีบตนัของหลอดลม 

คื อ  ก า ร ห ด ตัว ข อ ง ก ล้า ม เ น้ื อ ร อ บ ๆ  ห ล อ ด ล ม  ก า ร บ ว ม อัก เ ส บ ข อ ง เ ยื่ อ บุ ภ า ย ใ น ห ล อ ด ล ม  

 เสมหะจาํนวนมากท่ีคัง่คา้งอยูภ่ายในหลอดลมการหดตวัของกลา้มเน้ือรอบๆ หลอดลม แทจ้ริงแลว้เป็นผล

จากอกัเสบของเยือ่บุหลอดลม การอกัเสบส่วนใหญ่จะเป็นการอกัเสบเร้ือรังเกิดจากภาวะท่ีมีการตอบสนอง

รุนแรง เกินเหตุโรคหืด ต่างกบัโรคอ่ืนๆ คนไขบ้างคนเป็นนอ้ย บางคนเป็นมาก และอาจเสียชีวิตได ้ภาวะท่ี

กระตุน้ให้ โรคหอบหืด กาํเริบก็ต่างกนัในแต่ละคนไข ้ตวัอยา่งของภาวะหรือส่ิงท่ีกระตุน้ให้ โรคหอบหืด 

กาํเริบ คือ การหายใจเอาสารท่ีแพเ้ขา้ไปในหลอดลม ภาวะติดเช้ือ โพรงจมูกอกัเสบ กล่ินนํ้ าหอม ยาฆ่า

แมลง กล่ินอบั กล่ินท่อไอเสีย กล่ินบุหร่ี ภาวะอากาศเปล่ียน การออกกาํลงักาย โรคทางเดินอาหารบางโรค 

ภาวะแพย้า สารสี สารเคมีต่างๆ  และภาวะเครียด. เด็กท่ีเป็น โรคหอบหืด ส่วนใหญ่ สองในสามจะมีภาวะ

ภูมิแพด้ว้ย แต่ในผูใ้หญ่ต่างกนัท่ีส่วนใหญ่จะไม่มีภาวะภูมิแพ ้โดยความเขา้ใจผิดเก่ียวกบั โรคหอบหืด คือ 

คนมกัเขา้ใจวา่ โรคหอบหืด เป็นผลจากภาวะภูมิแพเ้สมอไป 
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โรคหืด คนเป็นกนัมาก ตามสถิติแล้วมีผูป่้วยเป็น โรคหอบหืด ประมาณ 10-13% ทั้งเด็กและผูใ้หญ่ ใน

เด็กชายเป็น โรคหอบหืด มากกวา่เด็กหญิงเล็กนอ้ย 

 
 

   การวนิิจฉัย                    

 โรคหอบหืด ใน เด็กทัว่ไปแลว้จะยากกวา่ผูใ้หญ่ เพราะเด็กจาํนวนไม่นอ้ยมีอาการอ่ืนร่วมดว้ย 

เด็กบางคนไม่มีอาการหอบเลยก็ได ้ส่วนใหญ่ประวติัการเจ็บป่วยของเด็ก โรคหืด จะไม่ค่อยสมบูรณ์ เพราะ

ขอ้มูลไดม้าจากแม่เด็ก พี่เล้ียง ครูท่ีโรงเรียน หรือตวัเด็กเอง 

กลไกการเกดิโรคหอบหืด (สุรเกีรยติ , 2548) 

อาจแบ่งเป็น  3  ระยะ คือ 

1.  การอกัเสบของหลอดลมแบบเฉียบพลนั  เม่ือผูป่้วยหอบหืดสัมผสักบัสารก่อภูมิแพ ้ จะ

กระตุน้ระบบภูมิคุม้กนัโดยสารก่อภูมิแพท่ี้ปรากฏในเชลลเ์ยือ่บุ (mucosal  dendritic cells ) จะทาํให ้T  

lymphocytes ถูกกระตุน้  เกิดการสร้าง antigen  specific  lgE ทาํใหร่้างกายตอบสนองต่อสารก่อภูมิแพช้นิด

น้ีมากกวา่ปกติ  ระยะต่อมาเซลลท่ี์ถูกกระตุน้คือ  mast  cells และ   macrophage จะหลัง่สาร  

histamine, eicosanoid และ reactive  oxygen ทาํใหก้ลา้มเน้ือหลอดลมหดเกร็ง  หลัง่นํ้ามูก  และหลอดเลือด

ขยายตวั  มีรูใหส้ารนํ้าร่ัวจากเส้นเลือดซึมออกสู่หลอดลม  การอกัเสบน้ีส่วนใหญ่จะอยูใ่นวงจรการ
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ไหลเวยีนเลือดของหลอดลม (bronchial  microcirculation) ในบางรายการอกัเสบของหลอดลมจะเป็นแบบ

เร้ือรัง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 2. การอกัเสบของหลอดลมเร้ือรัง  มีความซบัซอ้นกวา่แบบท่ีกล่าวมาแลว้  คือ เซลท่ีเก่ียวขอ้ง

เป็นจาํนวนมาก  ทั้งเซลจากกระแสเลือด  เซลจากหลอดลมและถุงลม  โดยเฉพาะ eosinophils  พบวา่เพิ่ม

มากข้ึนทั้งในเซลบุหลอดลม (epithelia  cells) และชั้นใตเ้ซลหลอดลม (subepithelial  cells ) เซลตวัน้ี

สามารถหลัง่ mediators ท่ีสาํคญั เช่น  Th-2 like cytokine, eicosanoids และโปรตีนท่ีเป็นพิษหลายชนิด  ผล

ตามจากการหลัง่สารเหล่าน้ี  ทาํใหเ้ส้นเลือดมีรูร่ัว  นํ้ามูกถูกหลัง่มากข้ึน  กลา้มเน้ือเกร็งตวั  และเซลลบุ์

หลอดลมหลุดร่วง  การท่ีเซลลบุ์หลอดลมหลุดร่วง  จะทาํใหห้ลอดลมไวเกิน (bronchial  hyperreactivity, 

BHR) ผลตามจากขบวนการเหล่าน้ีจะทาํใหห้ลอดลมอกัเสบเป็นไปอยา่งต่อเน่ือง 

 3. การซ่อมสร้างหลอดลม  (airway  remodelling)  เม่ือเกิดการอกัเสบเร้ือรังจะเกิดการ

เปล่ียนแปลงของหลอดลมโดยผนงัหลอดลมจะถูกทดแทนโดยเน้ือเยื่อชนิดใหม่กลายเป็นพงัผดื (Fibrosis) 

กลา้มเน้ือหลอดลมหนาตวัข้ึนและต่อมมูก (mucous  glang) เพิ่มจาํนวนมากข้ึน  เซลท่ีมีความสาํคญัต่อการ

ซ่อมสร้างหลอดลม  คือ  เซลลบุ์หลอดลม (epithelial  cells) จะหลัง่สารซ่ึงก่อใหเ้กิดการซ่อมสร้างและเกิด

พงัผดืท่ีผนงัหลอดลม  นอกจากน้ียงัหลัง่ cytokines กระตุน้ใหเ้ซลท่ีก่อใหเ้กิดการอกัเสบรวมตวักนัท่ีผนงั

หลอดลมอยา่งต่อเน่ือง  และมีชีวติยนืยาวข้ึน  ทาํใหก้ารอกัเสบของหลอดลมไม่ส้ินสุดลงง่าย ๆ เซลท่ี

สามารถก่อใหเ้กิดทั้งการอกัเสบและการซ่อมสร้างท่ีสาํคญัอีกตวั คือ eosinophils จะหลัง่สารกระตุน้ให้เกิด

การซ่อมสร้างและเกิดพงัผดืร่วมไปดว้ย 

 

พยาธิสภาพและพยาธิสรีระ (ลิวรรณ, 2546) 

 ในผูป่้วยหอบหืดทั้งมีอาการและไม่มีอาการจะพบพยาธิสภาพท่ีสาํคญั  คือ 

 1. กลา้มเน้ือของหลอดลมหนาข้ึน  กลา้มเน้ือท่ีหนาข้ึนจะพบทั้งในหลอดลมขนาดใหญ่และ

ขนาดเล็ก  เป็นสาเหตุใหห้ลอดลมแคบลงกวา่คนปกติเม่ือกลา้มเน้ือหดตวัในขนาดเท่ากนั 

 

 2. ต่อมมูก  (mucous  glands ) เพิ่มข้ึน  ต่อมสร้างมูกในชั้นเยือ่บุหลอดลม (epithelial  goblet  

cells) มีปริมาณเพิ่มข้ึน  หลัง่มูกออกมาอยูใ่นหลอดลมจาํนวนมากข้ึน  อาจจะอุดตนัหลอดลมไดเ้ป็น

จาํนวนมาก 

 3.  Reticular  besement  membrane  หนาข้ึน และเส้นเลือดใตต่้อผนงัหลอดลมระดบัน้ี  จะมี

ปริมาณเพิ่มข้ึนขยายใหญ่ข้ึน  และอาจจะมีการสร้างเส้นเลือดใหม่ ๆ เกิดข้ึน  ทั้งหมดน้ีทาํใหผ้นงัหลอดลม

หนาข้ึน  พยาธิสภาพดงักล่าวจะทาํใหห้ลอดลมทั้งเล็กและใหญ่แคบลง  บางแห่งจะอุดตนัเกิด 

ความผดิปกติในการระบายอากาศและแลกเปล่ียนก๊าซ  ก่อใหเ้กิดความผดิปกติในการตรวจสมรรถภาพ

ปอดดงัน้ี 

3.1  แรงตา้นในหลอดลมเพิ่มข้ึน (Raw) ขณะมีการจบัหืด  โดยเฉพาะแรงตา้นใน 
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หลอดลมส่วนปลาย (peripheral  airway  resistance) อาจจะเพิ่มข้ึน      แมแ้รงตา้นรวมในหลอดลม (Raw) 

และ FEV 1    จะปกติและผูป่้วยไม่มีอาการ 

3.2  ความเร็วของลมหายใจออกลดลง  คือ REF, FEV 1  ,FEF  25-75%    และ  FEV1  

/FVC% ลดลงความผดิปกติน้ีจะพบในผูป่้วยหอบหืดท่ีมีอาการมากกวา่ในผูป่้วยท่ีไม่มีอาการ  อยา่งไรก็

ตามในผูป่้วยท่ีไม่มีอาการก็อาจจะพบความผดิปกติใน FEV 1  ได ้

3.3  มีลมคา้งอยูใ่นปอด  แมจ้ะหายใจออกเตม็ท่ี  ทาํใหค้วามจุส่วน RV เพิ่มข้ึน 

3.4  แรงดนัออกซิเจนในเลือดแดงตํ่าลง  ส่วนแรงดนัคาร์บอนไดออกไซดใ์นเลือด 

แดงอาจปกติ  หรือสูง  ข้ึนอยูก่บัความรุนแรงของหลอดลมตีบ  การเปล่ียนแปลงกรด-ด่าง   ในเลือดแดงนั้น

ข้ึนอยูก่บัแรงดนัคาร์บอนไดออกไซด ์  

4.  กลา้มเน้ือหายใจตอ้งทาํงานเพิ่มข้ึน  ทาํใหเ้กิดอาการหายใจลาํบากหรือเหน่ือย 

 อาการ  

สาํคญัของ โรคหอบหืด คือ ไอตอนเชา้ กลางคืนตอนดึก ไอเวลาวิง่เล่น หรือหลงัวิง่เล่น คดั

จมูก นํ้ามูกไหลร่วมดว้ย ในเด็กเล็กท่ีหอบจากมีสาเหตุอ่ืนท่ีไม่ใช่ โรคหอบหืด เช่น โรคหวัใจ โรคติดเช้ือ

ในปอด สารแปลกปลอม ถัว่ ขา้วโพดคัว่ติดในหลอดลม หรือโรคทางเดินอาหารบางชนิด 

                    การติดเช้ือของระบบทางเดินหายใจ เป็นสาเหตุใหญ่ท่ีทาํให ้โรคหอบหืด กาํเริบ ส่วนใหญ่

ของเช้ือจะเป็นไวรัสท่ีติดมาจากโรงเรียน หรือท่ีชุมชน เด็กจาํนวนมากท่ีแพส้ารต่างๆ เช่น ไรฝุ่ น เช้ือรา 

แมลงสาบ และอ่ืนๆ จาํเป็นท่ีจะตอ้งตรวจสอบใหแ้น่นอน 

 การรักษา โรคหอบหืด จะต่างกนัในคนไขแ้ต่ละคน ข้ึนอยูก่บัความรุนแรงของโรค อายคุนไข ้

และภาวะท่ีเกิดร่วมกบั โรคหอบหืด เช่น ภาวะภูมิแพ ้หรือโพรงจมูกอกัเสบเร้ือรัง โดยทัว่ๆ ไป แนวทาง

รักษาท่ียอมรับโดยผูเ้ช่ียวชาญมีอยู ่4 ขอ้ดงัน้ี 

                         1. แนะนาํให้ใชก้ารตรวจสอบสมรรถภาพของปอด เพื่อบ่งช้ีความรุนแรงของโรค และเพื่อ

ติดตามวดัผลการรักษา 

                         2. การใชย้าเพื่อลดการอกัเสบ หรือป้องกนัการอกัเสบของเยือ่บุหลอดลมร่วมกบัการใชย้า 

เพื่อคลายกลา้มเน้ือรอบหลอดลมท่ีหดตวั 

 3. การควบคุมภาวะแวดลอ้มต่างๆ โดยเฉพาะในคนไขท่ี้มีภาวะภูมิแพร่้วมดว้ย รวมถึงการ

รักษาเฉพาะเจาะจงในภาวะภูมิแพ ้

 4. ตอ้งใหค้วามรู้คนไข ้และครอบครัวเก่ียวกบั โรคหอบหืด และการปฏิบติัตน เช่น เลิกสูบ

บุหร่ี วธีิการออกกาํลงักาย และวธีิใชย้าท่ีถูกตอ้ง 
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   การรักษา       

                     การรักษาอยา่งต่อเน่ืองสาํคญัท่ีสุดใน โรคหอบหืด คนไขส่้วนใหญ่ หรือแพทยส่์วนใหญ่จะ

มองขา้มจุดสาํคญัน้ี ทาํใหผ้ลการรักษาไม่เป็นท่ีพึงพอใจของทั้งสองฝ่าย คนไขก้็วา่ไม่หายสักที หมอก็วา่

คนไขไ้ม่รู้เร่ืองไม่ทาํตามสั่งผลการรักษา โรคหอบหืด ท่ีควรเกิดข้ึนมีดงัน้ีสมรรถภาพปอดดีข้ึน คนไข้

สามารถทาํกิจกรรมต่างๆ ไดต้ามปกติ หรือเกือบปกติ รวมทั้งการออกกาํลงักายอาการเร้ือรังท่ีน่าเบ่ือหน่วย

สาํหรับคนไขส้ิ้นสลายไปอาการ เช่น ไอ หายใจขดั แน่นหนา้อกป้องกนัการกาํเริบของโรคได ้ 

ผลขา้งเคียงจากยาควรจะไม่มี หรือมีนอ้ยท่ีสุดความเขา้ใจท่ีสาํคญัมาก คือ การอกัเสบของเยือ่บุหลอดลมใน 

โรคหอบหืด น้ี เป็นการอกัเสบอยา่งเร้ือรัง ต่อเน่ืองท่ีกาํเริบไดเ้ป็นระยะ แมเ้วลาท่ีคนไขรู้้สึกดี ไม่มีอาการ

ไอ หรือหอบภาวการณ์ อกัเสบน้ียงัคงอยูต่ลอดเวลา  

การวนิิจฉัยโรค 

 การวนิิจฉยัโรคหอบหืดนั้น   นอกจากมีวตัถุประสงคเ์พื่อยืนยนัวา่ป่วยเป็นโรคหืดแลว้  ยงัมี

วตัถุประสงคเ์พื่อคน้หาสาเหตุหรือปัจจยัต่างๆท่ีทาํใหผู้ป่้วยเกิดอาการหอบหืดดว้ย  ทั้งน้ีเพื่อนาํขอ้มูลต่างๆ

ไปใชใ้นการป้องกนั และรักษาผูป่้วยอยา่งมีประสิทธิภาพ 

1.  การซกัประวติั 

1.1  ผูป่้วยโรคหืดมกัมีประวติั ไอ แน่นหนา้อก  หายใจมีเสียงหวดี และหอบเหน่ือยเป็นๆ 

หายๆ 

                           1.2  ผูป่้วยโรคหอบหืดมกัมีอาการเกิดข้ึนทนัทีเม่ือไดรั้บส่ิงกระตุน้  และอาการดงักล่าว

อาจหายไปเอง  หรือหายไปเม่ือไดรั้บยาขยายหลอดลม 

                          1.3  ผูป่้วยท่ีไม่ไดรั้บการรักษาหรือควบคุมอาการไดไ้ม่ดี  จะมีอาการหอบหืดเกิดข้ึนใน 

เวลากลางคืนท่ีเรียกวา่ nocturnal asthma                        

                         1.4  ประวติัสัมผสัส่ิงกระตุน้  อาทิ สารภูมิแพ ้ การติดเช้ือไวรัส ความเครียด ควนัพิษและ

มลพิษอ่ืนๆ 

1.5  ประวติั atopy อาทิ  skin eczema อาการคนัและอกัเสบของเยือ่บุตา  อากรคดัจมูกเร้ือรัง  

หรืออาการจาม  (โดยเฉพาะเวลาเชา้ ) 

                        1.6   ประวติัการเจบ็ป่วยในครอบครัว  เช่น พอ่ แม่ พี่นอ้งป่วยเป็นโรคหอบหืด จะช่วย

สนบัสนุนการวนิิจฉยัโรคหอบหืดของผูป่้วยได ้

   1.7  หลงัออกกาํลงักายแลว้มีอาการไอ  แน่นหนา้อก และหายใจมีเสียงหวดีเกิดข้ึน 

2 . ตอ้งวินิจฉยัแยกโรคอ่ืนๆท่ีมีอาการคลา้ยคลึงกนั อาทิ 

• หลอดลมอุดกั้นเร้ือรัง ( COPD )  

• หวัใจวาย 

• สาํลกัส่ิงแปลกปลอม ( Foreign body) 
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• Gastro-esophageal reflux 

• Bronchopulmonary dysplasia 

• Bronchiectasis 

      3.  การตรวจร่างกาย  

อาจมีความแตกต่างกนัในแต่ละราย  เช่น  ผูป่้วยโรคหืด ในขณะปลอดอาการจะตรวจไม่พบ

ส่ิงผดิปกติ  แต่ในขณะท่ีผูป่้วยมีอาการหอบหืด การตรวจทางระบบการหายใจ จะพบวา่มีอตัราการหายใจ

เพิ่มข้ึน  และไดย้นิเสียง wheeze หรือ rhonchi  จากปอดทั้งสองขา้ง 

                   4.  การตรวจทางหอ้งปฏิบติัการ  ท่ีสาํคญั  ไดแ้ก่ การวดัการอุดกั้นของทางเดินการหายใจดว้ย 

spirometry  เช่นการวดั  FVE1  ( Forced expiratory volume in one second ) หรือจากการวดั PEF ( peak 

expiratory flow ) หรือดว้ยเคร่ือง peak flow meter นอกจากนั้นการตรวจพบวา่ผูป่้วยมี reversible airway 

obstruction โดยการตรวจวดัสมรรถภาพการทาํงานของปอดก่อนและหลงัการใหย้าขยายหลอดลม  จะช่วย

สนบัสนุนการวนิิจฉยัโรคไดม้ากข้ึน  การตรวจขา้งตน้นอกจากยนืยนัการวนิิจฉนัโรคแลว้  ยงัช่วยจาํแนก

ความรุนแรงของโรคไดอี้กดว้ย ในกรณีท่ีผูป่้วยไม่มีอากรหอบเหน่ือย  การตรวจวดัสมรรถภาพการทาํงาน

ของปอดอาจไม่พบส่ิงผดิปกติ  แพทยอ์าจใชก้ารตรวจวดัความผนัผวน (variable) ของ  PEF ท่ีเกิดข้ึนในแต่

ละช่วงวนั  เช่น เชา้  เท่ียง   เยน็  และก่อนนอน  ในระยะเวลา 1-2 สัปดาห์  ถา้มีความผนัผวนของค่าสูงสุด

กบัค่าตํ่าสุดมากกวา่ร้อยละ 20  (ถา้ผูป่้วยใชย้าขยายหลอดลม) หรือมากกวา่ร้อยละ 10 (ถา้ผูป่้วยไม่ใชย้า

ขยายหลอดลม) ถือวา่เป็นโรคหอบหืด 

 

สูตร  ค่าความผนัผวน   = PEF   สูงสุด – PEF  ตํ่าสุด   * 100 

                                             ½ ( PEF สูงสุด + PEF  ตํ่าสุด ) 

หรือแพทยอ์าจใชว้ดั bronchial hyper-reactivity  แทน โดยวดัการเปล่ียนแปลงของ

สมรรถภาพปอดก่อนและหลงัการสูดดมละออง Methacholine  ท่ีเรียกวา่ methachpline challenge test 

 

แนวทางการ รักษา (อรรถการ,2551) 

 เป็นท่ีทราบกนัดีอยูแ่ลว้วา่โรคหอบหืดเป็นโรคท่ีมีการอกัเสบเร้ือรังเกิดข้ึนในผนงั

หลอดลมและการอกัเสบท่ีเกิดข้ึนน้ีมีผลทาํใหเ้ยื่อบุหลอดลมมีปฏิกิริยาตอบสนองต่อสารภูมิแพ ้  และ

ส่ิงแวดลอ้มสูงกวา่คนปกติ  ยาหลกัท่ีใชใ้นการรักษาโรคหอบหืดจึงเป็นยาท่ีออกฤทธ์ิต่อตา้นการอกัเสบ  

ยาในกลุ่มน้ีประกอบดว้ย corticosteroids  ชนิดสูดและ sodium cromoglycatw แพทยค์วรพิจารณาเลือกใช้

ยาเหล่าน้ีรักษาในทนัทีหลงัการวนิิจฉยัโรค  โดยใชข้นาดและระยะเวลาท่ีเหมาะสม  นอกจากน้ีการ

หลีกเล่ียงหรือขจดัส่ิงต่างๆท่ีก่อใหเ้กิดภาวะภูมิแพ ้ จะทาํใหผู้ป่้วยมีอาการดีข้ึนไดอี้กดว้ย 

 

เป้าหมายการรักษาผู้ป่วยโรคหืด ( Asthma ) 
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1.  สามารถควบคุมอาการของโรคใหส้งบได ้

2.  ป้องกนัไม่ใหเ้กิดการกาํเริบของโรค ป้องกนั exacerbation 

                 3.  ยกระดบัสมรรถภาพการทาํงานของปอดของผูป่้วยใหท้ดัเทียมกบัคนปกติหรือใหดี้ท่ีสุดท่ี

จะทาํได ้                     

       4.  สามารถดาํรงชีวิตอยูไ่ดเ้หมือนคนปกติ  life style 

                     5.  หลีกเล่ียงผลแทรกซอ้นต่างๆ เน่ืองจากยารักษาโรคหืดใหน้อ้ยท่ีสุด 

       6.  ป้องกนัการเกิดภาวะ chronic หรือ  irreversible  airway obstruction 

 7. ป้องกนัหรือลดอุบติัการณ์การเสียชีวติจากโรคหอบหืด 

ในการทาํให้บรรลุเป้าหมาย ต้องมีการดําเนินการในการดูแลรักษาดังนี้ 

    1. ใหค้วามรู้ผูป่้วยและญาติเพื่อให้เกิดความร่วมมือในการรักษา  การใหค้วามรู้แก่ผูป่้วย

และผูใ้กลชิ้ดเป็นส่ิงสาํคญัและจาํเป็นในการดูแลรักษาผูป่้วยโรคหืด  เช่น ปัจจยัหรือตวักระตุน้ท่ีอาจทาํให้

เกิดการกาํเริบของโรค   รวมทั้งจาํนวนและขนาดของยาท่ีใชใ้นการรักษา  วธีิบริหารยาท่ีถูกตอ้งโดยเฉพาะ

การบริหารยาประเภทสูด  ควรฝึกใหผู้ป่้วยบริหารยาทางสูดท่ีถูกตอ้งและควรทดสอบการบริหารยาเป็น

ระยะๆ  เพื่อป้องกนัความผิดพลาดท่ีอาจเกิดข้ึนจากการบริหารยาผิดวธีิ  เพื่อนาํไปใชใ้นกรณีท่ีตอ้งการ

ติดตามการเปล่ียนแปลงของสมรรถภาพการทาํงานของปอด  ผูป่้วยควรไดรั้บคาํแนะนาํในการปฏิบติัตวั

รวมทั้งการปรับขนาดของยาท่ีใช ้ ในกรณีท่ีมีอาการหอบหืดมากเพิ่มข้ึน  และตอ้งรีบกลบัมารับการตรวจ

รักษาจากแพทยท์นัทีเม่ือมีอาการหอบหืดรุนแรงข้ึน 

    2.  การหลีกเล่ียงหรือขจดัส่ิงต่างๆท่ีก่อใหเ้กิดปฏิกิริยาภูมิแพ ้ โดยทัว่ไปปัจจยัและ

ตวักระตุน้ท่ีทาํใหเ้กิดอาการหอบหืดข้ึน  ไดแ้ก่   

            2.1  สารภูมิแพ ้ ( allergen)  เช่น ฝุ่ นบา้น เกสรดอกไม ้ อาหาร ฯลฯ 

            2.2   การระคายเคืองจากสารเคมี  เช่น ควนับุหร่ี  ควนัท่อไอเสียรถยนต ์ฯลฯ 

            2.3  ยา โดยเฉพาะ NSAID  ,bata-blocker ฯลฯ 

       2.4   การติดเช้ือ ไวรัส ของทางเดินหายใจส่วนตน้ 

            2.5   อารมณ์ 

            2.6   สาเหตุอ่ืน ๆ เช่น การออกกาํลงักาย ความช้ืน  ความเยน็  

    ข้อบ่งช้ีของการรับผู้ป่วยไว้รักษาในโรงพยาบาล (สุนิสา ,2548) 

   1.ไม่ตอบสนองต่อการรักษาตามแนวทางท่ีกล่าวมาขา้งตน้ภายใน 1-2 ชัว่โมง หลงัจากกา

รักษา 

2. หลงัการรักษามีการอุดกั้นของหลอดลมเพิ่มมากข้ึน  หรือมี PEF นอ้ยกวา่ 50 % ของค่า

มาตรฐาน  หรือนอ้ยกวา่ 200 ลิตร/นาที 

3. มีประวติัของอาการหอบหืดรุนแรง  หรือเคยไดรั้บการรักษาในไอซียเูน่ืองจากโรคหืดมา

ก่อน 
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4. มีปัจจยัเส่ียงต่อการเสียชีวติจากโรคหืด 

2. มีอากรหอบต่อเน่ืองมานานก่อนท่ีจะมาพบแพทยท่ี์ห้องฉุกเฉิน 

3. สภาพแวดลอ้มและการดูแลท่ีบา้นไม่ดี 

4. การเดินทางจากบา้นมาโรงพยาบาลทุรกนัดาร 

 การติดตามดูแลผู้ป่วย acute asthma  

       1. ตรวจร่างกาย  บนัทึกชีพจร  การหายใจ และแรงดนัเลือดเป็นระยะๆ 

       2. วดั PEF เป็นระยะๆ เช่น ทุก 1-2 ชัว่โมง 

       3. ทาํ arterial blood gas analysis  เม่ือผูป่้วยมีอาการหอบหืดรุนแรงและ/ หรือมีอาการแสดง

ของการคัง่ของคาร์บอนไดออกไซด ์ หรือภาวะพร่องออกซิเจน 

4. ตรวจวดัระดบั theophylline ในเลือด ( ในกรณีท่ีมีการใช ้theophylline ) 

5. ตรวจวดัระดบัโปรตสัเซียม  ในกรณีท่ีใชย้า  . β2-agonists ฉีดติดต่อกนัหลายคร้ัง 

ข้อพงึปฏิบัติเกีย่วกบัการจําหน่ายผู้ป่วยออกจากโรงพยาบาล 

1.   ผูป่้วยมีอาการดีข้ึนมาก  มีอาการหอบนอ้ยลง  มีค่า PEF มากกวา่ร้อยละ 70 ของค่า

มาตรฐาน   และมีค่าความผนัผวนของ PEF ในแต่ละวนันอ้ยกวา่ร้อยละ 25  

                     2.  ตรวจสอบวิธีการพน่ยาของผูป่้วยใหถู้กตอ้ง  และสาํรองยาไวใ้ชท่ี้บา้นเป็นเวลาอยา่งนอ้ย 

7-10 วนั ( ผูป่้วยทุกรายควรมียา corticosteroid  ชนิดรับประทานสาํรองไวใ้ชก้รณีฉุกเฉิน) 

                     3.  มี mini peak –fkow meter ไวส้าํหรับตรวจสมรรถภาพการทาํงานของปอดดว้ยตนเอง( ถา้

สามารถจดัใหไ้ด)้ 

                     4.  นดัผูป่้วยกลบัมารับการตรวจท่ีแผนกผูป่้วยนอกภายในระยะเวลา1-4สัปดาห์ หลงัจาํหน่าย

ผูป่้วยกลบับา้น 

การใช้ยาพ่นจากเคร่ือง metered dose inhaler ( MDI ) 

ผูป่้วยตอ้งปฏิบติัดงัน้ี 

1.  เขยา่เคร่ืองพน่ 4-5 คร้ัง ก่อนสูด 

2. วางเคร่ืองพน่ไวใ้นช่องปากและหุบปาก  หรือวางเคร่ืองห่างจากริมฝีปากและอา้ปาก

เล็กนอ้ย 

                    3. ในขณะท่ีผูป่้วยหายใจออกปกติจนสุด  ให้กดเคร่ืองพน่ยาทนัที  พร้อมกบัสูดลมหายใจเอา 

aerosol ของยาขยายหลอดลมเขา้ไปในปอดชา้ๆ ใชเ้วลาในการหายใจเขา้ประมาณ 3-5 นาที  

                   4.  เม่ือหายใจเขา้เตม็ท่ีแลว้ใหเ้อาเคร่ืองพน่ออก  หุบปาก  และกั้นหายใจใหน้านเท่าท่ีทาํไดห้รื

อประมาณ 5-10 วนิาที เม่ือครบเวลา  ใหผู้ป่้วยหายใจออกชา้ๆ 

                  5.  การใหย้าขยายหลอดลมชนิดสูดซํ้ า  ควรให้หลงัจากการสูดยาขยายหลอดลมคร้ังแรกก

ประมาณ 1 นาทีผูป่้วยวยัเด็กหรือวยัสูงอาย ุ และผูป่้วยท่ีไม่สามารถสอนใหสู้ดยาขยายหลอดลมตามวธีิ

ดงักล่าวขา้งตน้ได ้               
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6.  แนะนาํใหผู้ป่้วยใชท้่อต่อ  (spacer)  ร่วมกบั MDI  หรือใชเ้คร่ืองสูดอตัโนมติั  ซ่ึงมีล้ิน

พิเศษท่ีช่วยพน่ยาจากเคร่ือง MDI  ใหผ้า่นเขา้ไปในปอดของผูป่้วยไดดี้ข้ึน  โดยท่ีผูป่้วยไม่จาํเป็นตอ้ง

ปรับตวัให้เขา้กบัยาท่ีพน่ออกมาจากเคร่ือง MDI  ซ่ึงมีอตัราความเร็วสูงถึง 90 กม.ต่อชม. 

แนวทางการส่งเสริมและการป้องกนัโรค การฟ้ืนฟูสภาพ  สําหรับโรคหืด (วรรณะ ,2549) 

ใหก้ารดูแลต่อเน่ืองอยา่งมีประสิทธิภาพ  เน่ืองจากโรคหืดเป็นโรคเร้ือรัง  มีผลกระทบต่อ

ร่างกาย  จิตใจ อารมณ์และสังคม  การรู้จกัดูแลตนเองท่ีถูกตอ้ง  ตั้งแต่เร่ิมมีอาการจะช่วยลดภาวะหอบหืดท่ี

รุนแรง  ช่วยใหผู้ป่้วยสามารถดาํเนินชีวิตไดอ้ยา่งปกติสุข  การดูแลตนเองเม่ือเร่ิมมีอาการ  ยอ่มดีกวา่เม่ือทิ้ง

ไวน้านและการป้องกนัควบคุมมิใหมี้อาการจบัหืด  ยอ่มดีท่ีสุดโดย 

                     1.  หลีกเล่ียงส่ิงท่ีระคายเคืองต่อทางเดินหายใจ  หรือสารก่อภูมิแพ ้ เช่น ขนสัตว ์ ฝุ่ นในบา้น

หรือท่ีนอน  ควนับุหร่ี  อาหารทะเล ฯลฯ 

  2.  ด่ืมนํ้ามากๆ วนัละประมาณ 8-10 แกว้เพื่อช่วยในการละลายเสมหะ 

  3.  ผูป่้วยโรคหอบหืดจาํนวนมากไม่สามารถออกกาํลงักายไดดี้  หรือมากเท่าคนปกติโดยจะ

เหน่ือย  แน่นหนา้อกข้ึนมาภายหลงัจากการออกกาํลงักายไปพกัหน่ึง 

                       4.  ออกกาํลงักายควรทาํสมํ่าเสมออยา่งนอ้ยสัปดาห์ละ 3  คร้ัง  อาจทาํโดยการถีบจกัรยาน 

เดิน  วา่ยนํ้า เป็นตน้  และเม่ือมีอาการหอบควรหยดุออกกาํลงักายทนัที  ดงันั้นก่อนการออกกาํลงักายอาจ

ตอ้งใชย้าขยายหลอดลม 5- 10 นาทีก่อนการออกกาํลงักาย  และสังเกตตนเองวา่การออกกาํลงักายประเภท

ใดทาํใหเ้หน่ือยง่าย  จึงควรออกกาํลงักายแต่พอควร และสมํ่าเสมอ 

                        5.  ฝึกการหายใจท่ีถูกตอ้ง  เพื่อลดความรุนแรงขณะมีอาการหอบหืดได ้ โดยการหายใจเขา้

ออกลึกๆ ยาวๆ ทางปาก 

                  6.  กินยา  หรือพ่นยาตรงตามการรักษาของแพทย ์ ไม่ควรหยดุยาเอง  เม่ืออาการเร่ิมดีข้ึน  

อาจทาํให้โรคกาํเริบได ้

   7.  ฝึกการบริหารปอด  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการหายใจ 

 8.  ควรพบแพทยส์มํ่าเสมอ เพื่อรับการตรวจสมรรถภาพของปอดเป็นระยะ 

การแบ่งระดับความรุนแรงของโรคหืด(อรรถการ,2551)   

ระดับ  1 เป็นอาการเบือ้งต้น คือมีอาการหอบหืดนอ้ยกวา่สัปดาห์ละคร้ัง ไม่ค่อยมีอาการตอน

กลางคืนหรือเดือนหน่ึง ๆ จะหอบช่วงกลางคืนเพียง ไม่เกิน 2 คร้ัง/เดือน เม่ือตรวจดูสมรรถภาพของปอด

พบวา่ยงัเป็นปกติ  

ระดับ  2  เป็นระดับที่รุนแรงน้อย โดยมีอาการหอบหืดมากกวา่ 1 คร้ังในสัปดาห์ แต่ยงัไม่ถ่ี

ขนาดทุกวนั ในช่วงกลางคืนจะหอบมากกวา่ 2 คร้ัง/เดือน  

 

ระดับ  3  เป็นระดับที่รุนแรงปานกลาง คือมีอาการหอบทุกวนั การหอบตอนกลางคืนเฉล่ียเกิน

กวา่สัปดาห์ละคร้ัง และอาการท่ีเป็นจะกระทบต่อการดาํรงชีวติประจาํวนั  
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ระดับ  4  เป็นระดับที่รุนแรงมาก คือมีอาการหอบตลอดเวลาและเป็นบ่อยมากในตอน

กลางคืน อาการแสดงจะรบกวนต่อการใชชี้วติประจาํวนัอยา่งมาก 

การแบ่งข้ันตามความรุนแรงดังกล่าวนํามาใช้ในการรักษาและการเลอืกใช้ยาดังนี้ 

ระดับ  1 ใหย้ารับประทานเม่ือมีอาการและใหย้าสูดพน่ท่ีออกฤทธ์ิสั้นเม่ือมีอาการ  

เช่น ยา SALBUTAMOL, TURBUTALINE, PROCATEROL, FENOTEROL เป็นตน้  

ระดับ  2 ใหพ้น่ยาชนิดท่ีเป็นสเตียรอยด ์เช่น BUDENSONIDE, FLUTICASOME, 

BECLOMETHASOME ทุกวนัหรือพน่ยาท่ีไม่เป็นสเตียรอยด ์ไดแ้ก่ SODIUM CROMOGLYCATE ทุก

วนั พร้อม ๆ กบัพน่ยาท่ีออกฤทธ์ิสั้นเม่ือมีอาการ เช่นเดียวกบัขั้น 1 

ระดับ  3 ใหพ้น่ยาท่ีเป็นสเตียรอยดแ์บบเดียวกบัขั้น 2 แต่ขนาดยาสูงกวา่ ใหพ้น่ทุกวนัและให้

พน่ยาท่ีออกฤทธ์ิสั้นเพิ่มเม่ือมีอาการแต่ใหบ้่อยกวา่ขั้น 2 

ระดับ  4 ใหพ้น่ยาท่ีเป็นสเตียรอยด ์ทุกวนัเร่ิมกบัพน่ยาขยายหลอดลมท่ีออกฤทธ์ิยาว  

ไดแ้ก่ THEOPHYLLINE, IPRATROPIUM หรือรับประทานยาขยาดหลอดลม  ไดแ้ก่ BAMBUTEROL, 

SALBUTAMOL, TERBUTALINE ท่ีออกฤทธ์ิยาวพร้อม ๆ กบัยงัคงใหพ้น่ยาขยายหลอดลมเม่ือมีอาการ 

ยาทีใ่ช้ในการรักษา(อรรถการ,2551)   

 ยาท่ีใชใ้นการรักษาโรคหืดอาจจาํแนกไดเ้ป็นสองกลุ่ม คือ 

1. ยาท่ีใชใ้นการควบคุมโรค (controller) มีฤทธ์ิต่อตา้นการอกัเสบ ยาในกลุ่มน้ีจะทาํให้การ

อกัเสบในผนงัหลอดลมลดลง การใชย้าในกลุ่มน้ีติดต่อกนัเป็นเวลานานพอสมควรจะทาํใหล้ดการ 

exacerbation ได ้

                    2. ยาบรรเทาอาการ (reliever) มีฤทธ์ิป้องกนัและรักษาอาการหดเกร็งของหลอดลมท่ีเกิดข้ึน 

แต่จะไม่มีผลต่อการอกัเสบท่ีเกิดข้ึนในผนงัของหลอดลม ไดมี้การศึกษาผูป่้วยโรคหืดท่ีไดรั้บยาขยาย

หลอดลมติดต่อกนัเป็นเวลานาน พบวา่ไม่มีการลดลงของการอกัเสบท่ีเกิดข้ึนในหลอดลม นอกจากน้ียงั

พบวา่ผูท่ี้ใชย้าขยายหลอดลมชนิดสูดเป็นประจาํยงัมี bronchial hyperresponsiveness สูงกวา่ผูท่ี้ใชย้าขยาย

หลอดลมเฉพาะเวลามีอาการอีกดว้ย แสดงรายละเอียดของยาทั้งสองกลุ่ม 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางแสดง ยาทีใ่ช้ในการรักษาโรคหืด 
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กลุ่มยา ช่ือสามัญ กลไกการออกฤทธ์ิ 

1. corticosteroid ยาสูด 

- beclomethasone 

- budesonise 

- fluticasone 

ยารับประทาน 

- prednisolone 

ยาฉีด (เขา้กลา้มเน้ือหรือหลอดเลือด) 

- hydrocortisone 

- dexamethasone 

- methylprednisolone 

Anti-inflammatory agent 

- ขดัขวางและกดการทาํงานของ 

inflammatory cell 

- ลดการบวมและการสร้างนํ้าเมือกในน

หลอดลม และลด microvascular 

leakage 

- เพิ่มการตอบสนองของ β2-agonist ท่ี

กลา้มเน้ือเรียบของหลอดลม 

   3.2 long – acting  ยาสูด 

- salmeterol 

- formoterol 

ยารับประทาน 

- bambuterol 

sustained – release tablet 

- salbutamol 

- terbutaline 

ยบัย ั้งการทาํงานของ leukotriene 

 

 

ขยายหลอดลม 

- คลายกลา้มเน้ือเรียบของ

หลอดลม 

- เพิ่ม mucociliary clearance 

และลด vascular permeability 

4. Anticholoinergic Ipratropium bromide ขยายหลอดลม ลด vagal tone ของ

หลอดลม ออกฤทธ์ิชา้กวา่ β2 – agonist 

5. Methylxanthine 

   - Short-acting 

   - Sustained-release  

 ขยายหลอดลม กลไกการออกฤทธ์ิ ไม่

ทราบแน่ชดั 

6. ยาฉีด 

  - epinephrine  

- adenarine 

 ขยายหลอดลม 
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ยาทีใ่ช้ในการควบคุม 

1. Corticosteroid 

เป็นยาท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุด กลไกการออกฤทธ์ิของยาเช่ือว่าไปขดัขวาง Arachidonic acid 

metabolism ทาํใหไ้ม่สามารถสร้าง prostaglandin ได ้นอกจากน้ียงัลด micro vascular leakage ลดการสร้าง 

cytokine และทาํให ้β - receptor ในหลอดลมทาํงานไดดี้ข้ึน 

การบริหารยา corticosteroid มี 3 วธีิ คือ ฉีด รับประทาน และสูด corticosteroid ชนิดฉีดใช้

สาํหรับผูป่้วยขณะมี acute attack  เช่น dexamethasone ในขนาด 5-10 mg หรือ hydrocortisone 100 – 200 

mg ฉีดเขา้หลอดเลือดดาํทุก 6 ชัว่โมง ใหล้ดขนาดลงเม่ือผูป่้วยมีอาการบรรเทา และเปล่ียนเป็นยา 

corticosteroid ชนิดรับประทานในท่ีสุด  การให ้systemic  corticosteroid ใน acute attack ควรใหติ้ดต่อกนั 

 

เป็นระยะเวลา 7-10 วนั ในกรณีท่ีผูป่้วยมี acute attack คร้ังแรกและมีอาการดีข้ึนอยา่งรวดเร็ว หลงัไดรั้บ

การรักษา อาจไม่จาํเป็นท่ีจะตอ้งให ้corticosteroid ชนิดสูดต่อเน่ือง 

 

Intranasal steroids 

 Potency Systemic Bioavailibility 

Triamcinolone low 20-30% 

Beclomethasone low 20% 

Budesonide เกอืบเท่าFP 10% 

Fluticasone 2 เท่าของ Beclomethasone <2% 

Mometasone High <1% 

 

2. β2 – agonist ชนิดออกฤทธ์ิยาว (long acting β2 – agonist, LABA) 

มีทั้งชนิดสูดและชนิดรับประทาน ออกฤทธ์ิไดน้านอย่างน้อย 12 ชั่วโมง นอกจากมีฤทธ์ิขยาย

หลอดลมแลว้ยงัมีฤทธ์ิทาํให้ mucociliary clearance ดีข้ึน รวมทั้งทาํให้ vascular permeability ลดลง แลว้

ยบัย ั้งการหลัง่ mediator ของ mast cell และ basophil 

3. Sustained – release theophylline 

มีประสิทธิภาพนอ้ยกวา่ LABA และมีปัญหาในการใชเ้น่ืองจากตอ้งปรับขนาดยาให้ไดร้ะดบัใน

เลือดเหมาะสม และเกิดผลขา้งเคียงไดง่้าย ผลของยาในระดบัตํ่ามีฤทธ์ิขยายหลอดลมและอาจมีฤทธ์ิตา้น

การอกัเสบไดด้ว้ย 
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4. Leukotriene modifier 

ออกฤทธ์ิตา้นการสังเคราะห์ leukotriene หรือ ตา้นการออกฤทธ์ิท่ี receptor ประสิทธิภาพดอ้ยกวา่ 

corticosteroid ชนิดสูด ขอ้ดีคือ เป็นยาเม็ดทาํใหกิ้นง่าย ขอ้เสีย คือ ราคาแพง 

ยาบรรเทาอาการ 

1.  β2 – agonist ชนิดออกฤทธ์ิส้ัน (short acting β2 – agonist) 

       นอกจากออกฤทธ์ิขยายหลอดลมแลว้ ยงัทาํให ้mucociliary clearance ดีข้ึน รวมทั้งทาํให ้

vascular permeability ลดลง ยาในกลุ่มน้ี ส่วนใหญ่มีฤทธ์ิท่ีขยายหลอดลมอยูไ่ดน้านประมาณ 4-6 ชัว่โมง 

การบริหารยาในกลุ่มน้ีให้ไดท้ั้งการฉีด รับประทาน และสูด การฉีดยาน้ีเขา้ทางหลอดเลือดดาํใชก้ารรักษา

ผูป่้วยท่ีมีอาการหอบหืดอย่างรุนแรงและรักษาดว้ยวิธีสูดแลว้ไม่ไดผ้ล อยา่งไรก็ดีการบริหารยาท่ีมียาฉีด

ติดต่อกันแพทย์ผู ้รักษาจะต้องดูแลสมดุลของ electrolyte เพราะยาในกลุ่มน้ีอาจทําให้เกิดภาวะ 

hypokalemia ได ้ส่วน β2 – agonist ชนิดรับประทานไม่เป็นท่ีนิยมเพราะผูป่้วยมกัจะมีอาการแทรกซอ้น  

คือมือสั่น ใจสั่น ขนาดของยาท่ีใชใ้นการรักษา จาก metered – dose inhaler (MDI) คือ 200 – 500 µg และ

จาก nebulizer คือ 2.5 – 5 mg เม่ือมีอาการหอบเหน่ือย การให้ยา β2 – agonist สูดในขนาดสูงกวา่น้ีมีขอ้บ่ง

ใชใ้นการรักษาผูป่้วยโรคหืดท่ีมี acute severe attack ซ่ึงการรักษาในลกัษณะน้ีไดผ้ลทดัเทียมกบัการฉีดยา 

adrenaline เขา้ใตผ้วิหนงั 

2.  Methylxanthine     

ปัจจุบนัท่ีมีใชน้อ้ยลง ใช ้aminophylline ชนิดฉีดในการรักษาผูป่้วย acute severe asthma หรือ 

status asthmaticus ท่ีใชย้า  β2 – agonist แลว้ไม่ไดผ้ล และมีขอ้บ่งช้ีการใช ้sustained – release 

thepohylline ในการรักษาผูป่้วยท่ีมีอาการหอบหืดในเวลากลางคืน จาํเป็นตอ้งมีการตรวจวดัระดบัยาใน

เลือดเป็นระยะเม่ือใชย้าในกลุ่มน้ี ทั้งน้ีเน่ืองจากยามี therapeutic และ toxic level ใกลเ้คียงกนัมาก ระดบั

ของยาในเลือดท่ีตอ้งการ คือ 5-15 µg / ml 

3.  Aniticholinergic 

ออกฤทธ์ิขดัขวางการทาํงานของ cholinergic receptor ในหลอดลม ออกฤทธ์ิชา้ในการขยาย

หลอดลมและขยายไดน้อ้ยกวา่ยาในกลุ่ม β2 – agonist นอกจากน้ียงัพบวา่ผูป่้วยโรคหืดบางรายใชย้าไม่

ไดผ้ล ดงันั้นจึงจาํเป็นตอ้งทดลองใหย้าหรือตรวจวดัสมรรถภาพการทาํงานของปอดก่อนและหลงัใหย้า 

anticholinergic ทั้งน้ีเพื่อใหแ้น่ใจวา่ ยาสามารถออกฤทธ์ิในการขยายหลอดลมของผูป่้วยได ้ขนาดของยาท่ี

ใชใ้นการรักษา จาก MDI คือ 40 µg และจาก nebulizer คือ 250 -500 µg ของ ipratropium bromide 

การรักษาผู้ป่วยโรคหืดชนิดเร้ือรัง 

 ผูป่้วยโรคหืดชนิดเร้ือรัง อาจมีอาการเปล่ียนแปลงไดต้ลอดเวลา เช่น อาจดีข้ึนหรืออาจมี

อาการเลวลง เม่ือมีอาการเปล่ียนอากาศ หรือมีการติดเช้ือไวรัสในทางเดินหายใจส่วนตน้ หรือไดรั้บสาร
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ภูมิแพ ้ดงันั้น จึงมีความจาํเป็นท่ีจะตอ้งการปรับเปล่ียนขนาดและจาํนวนของยาท่ีใชใ้นการรักษาโรคหืด

ตามความรุนแรงของโรค ดงัตาราง 

 

ตารางแสดงแผนการรักษาผู้ป่วยโรคหืดชนิดเร้ือรัง 

 

ข้ันที ่4 : ระดับความรุนแรงมาก (severe persistent) 

อาการทางคลนิิก 

- มีอาการหอบตลอดเวลา 

- มีอาการหอบตอนกลางคืนบ่อย ๆ  

- มี exacerbation บ่อย ๆ 

- กิจกรรมต่าง ๆ ของผูป่้วยถูกจาํกดั

ดว้ยอาการหอบ 

- PEF หรือ FEV1  นอ้ยกวา่  60% 

ของค่ามาตรฐาน  

ความผนัผวน > 30% 

การรักษา 

Corticosteroid ชนิดสูดขนาดสูงร่วมกบ LABA ชนิด

สูด และร่วมกบัยาตวัใดตวัหน่ึงหรือมากกวา่ไดแ้ก่ 

- sustained-release theophylline 

- Long-acting oral β2 – agonist  

- Leukotriene modifier 

- Oral corticosteroid 

β2 – agonist ชนิดสูดออกฤทธ์ิสั้นเม่ือมีอาการ 

 

 

ข้ันที ่3 : ระดับความรุนแรงปานกลาง (moderate persistent) 

อารทางคลนิิก 

- มีอาการหอบทุกวนั 

- มีอาการหอบตอนกลางคืน > 1 คร้ัง  

- มี exacerbation มีผลต่อการทาํ

กิจกรรมและการนอนของผูป่้วย 

- จาํเป็นตอ้งใช ้β2 – agonist ชนิด

สูดออกฤทธ์ิสั้นทุกวนั 

- PEF หรือ FEV1  ระหวา่ง 60 - 80% 

ของค่ามาตรฐาน  

ความผนัผวน > 30% 

การรักษา 

Corticosteroid ชนิดสูดขนาดตํ่าถึงปานกลาง (200-

1,000 µg BDP or equivalent) ร่วมกบั LABA ชนิดสูด 

หรือขอ้ใดขอ้หน่ึง ไดแ้ก่ 

- Corticosteroid ชนิดสูดขนาดสูง 

- Corticosteroid ชนิดสูดขนาดปานกลาง 

ร่วมกบั sustained release theophylline 

- Corticosteroid ชนิดสูดขนาดปานกลาง 

ร่วมกบั leukotriene modifier  

β2 – agonist ชนิดสูดออกฤทธ์ิสั้น เม่ือมีอาการ แต่ใช้

ไม่มากกวา่ 3-4 คร้ังต่อวนั 

 

 



 

 

- 16 - 

- 16 - 

 

ข้ันที ่2 : ระดับความรุนแรงน้อย (mild persistent) 

อาการทางคลนิิก 

- มีอาการหอบ ≥  1 คร้ังต่อสัปดาห์ 

แต่ < 1 คร้ังต่อวนั 

- มีอาการหอบตอนกลางคืน > 2 คร้ัง

ต่อเดือน แต่ < 1 คร้ังต่อสัปดาห์  

- มี exacerbation อาจมีผลต่อการทาํ

กิจกรรมและการนอนของผูป่้วย 

- PEF หรือ FEV1 นอ้ยกวา่  80% 

ของค่ามาตรฐาน  

ความผนัผวน 20 - 30% 

 

การรักษา 

Corticosteroid ชนิดสูดขนาดตํ่า (500 µg BDP or 

equivalent)  หรือขอ้ใดขอ้หน่ึง ไดแ้ก่ 

- Sustained-release theophylline 

- Leukotriene modifier  

β2 – agonist ชนิดสูดออกฤทธ์ิสั้น เม่ือมีอาการ แต่ใช้

ไม่มากกวา่ 3-4 คร้ังต่อวนั 

 

 

 

 

ข้ันที ่1 : มีอาการนาน ๆ คร้ัง  (intermittent) 

อาการทางคลนิิก 

- มีอาการหอบ <  1 คร้ังต่อสัปดาห์  

- มีอาการหอบตอนกลางคืน < 2 คร้ัง

ต่อเดือน   

- มี exacerbation ช่วงสั้น ๆ (2-3 

ชัว่โมง ถึง 2-3 วนั) 

- ไม่มีอาการและสมรรถภาพปอด

ปกติช่วงท่ีไม่มี exacerbation 

- PEF หรือ FEV1  มากกวา่  80% 

ของค่ามาตรฐาน  

              ความผนัผวน < 20% 

การรักษา 

 

β2 – agonist ชนิดสูดออกฤทธ์ิสั้น เม่ือมีอาการ แต่นอ้ย

กวา่ 1 คร้ังต่อสัปดาห์ หรือ 

β2 – agonist ชนิดรับประทาน เม่ือมีอาการ  
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ผลลพัธ์ในการควบคุมโรคหืด 

ระดับความรุนแรงข้ันที ่1-3 

ผลลพัธ์ในการควบคุมโรคหืด 

ระดับความรุนแรงข้ันที ่4 

•  มีอาการหอบหืดเร้ือรังนอ้ยท่ีสุด รวมถึงอาการ

หอบตอนกลางคืน 

•  มีความถ่ีในการเกิดอาการนอ้ยท่ีสุด 

•  ไม่ควรมีการเขา้รักษาตวัในหอ้งฉุกเฉิน 

•  มีการใชย้า β2 – agonist นอ้ยท่ีสุด 

•  ไม่มีการจาํกดักิจกรรมต่าง ๆ ของผูป่้วย รวมถึง

การออกาํลงักาย 

•  ค่าความผนัผวนของ PEF < 20% 

•  ค่า PEF หรือ FEV1  นอ้ยกวา่  80% ของค่า

มาตรฐาน 

•  มีฤทธ์ิขา้งเคียงจากยานอ้ยท่ีสุดหรือไม่มีเลย 

•  มีอาการนอ้ยท่ีสุด 

•  มีการใชย้า β2 – agonist นอ้ยท่ีสุด 

•  มีการจาํกดักิจกรรมของผูป่้วยนอ้ยท่ีสุด 

•  มีความผนัผวนของ PEF หรือ FEV1  ดีท่ีสุด 

•  มีฤทธ์ิขา้งเคียงจากยานอ้ยท่ีสุด 

 

 

ผลลพัธ์ท่ีดีท่ีสุดในการควบคุมโรคหืด คือ ผูป่้วยไม่มีอาการหอบทั้งกลางวนัและกลางคืน ไม่

ตอ้งใช้ยาขยายหลอดลมเลย ไม่มีโรคกาํเริบ ไม่จาํเป็นตอ้งรับบริการจากห้องฉุกเฉินเพราะอาการหอบ

รุนแรงและไม่มีอาการขา้งเคียงจากยาเม่ือผูป่้วยมีอาการดีข้ึนและสามารถควบคุมอาการไดติ้ดต่อกนัเป็น

เวลาอยา่งนอ้ย 3 เดือน แพทย ์ควรพิจารณาลดขนาดและจาํนวนของยาลง โดยพิจารณาเลือกลดขนาดยาท่ี
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มกัทาํให้เกิดอาการแทรกซ้อนก่อนคือ corticosteroid ชนิดสูด โดยลดคร้ังละร้อยละ 25 ของท่ีใชค้วบคุม

อาการเดิมไดดี้อยู ่เม่ือลดลงจนเหลือในขนาดตํ่าแลว้ (< 500 µg %DBP or equivalent) จึงพิจารณาหยุดยา

ขนานอ่ืนท่ีใชร่้วมดว้ย 

ข้ันตอนการใช้ยาพ่นสูด (โรงพยาบาลพญาไท ,2552) 

-  เขยา่ขวดยาใหเ้ขา้กนัดีก่อนจะเปิดฝาครอบออก  

      -  กรณีท่ีมีหลอดพลาสติกช่วยในการพน่ ใหต่้อหลอดพลาสติกน้ี เขา้กบัเคร่ืองพน่ยา โดย ให้

ช่องเปิดทางดา้นกวา้ง ต่อเขา้กบัเคร่ืองพ่น  

     - วางหลอดพลาสติกดา้นท่ีตรงกนัขา้มกบัท่ีติดอยูท่ี่เคร่ืองพน่ยาไวใ้นช่องปาก แลว้หุบ ปาก  

     - ในขณะท่ีหายใจออกปกติจนสุดใหก้ดเคร่ืองพน่ยาทนัทีพร้อมกบัสูดลมหายใจ เอา "ยา" ท่ีอยู่

ในสภาพเป็นละอองฝอยเล็กมาก ๆของยาเขา้ไปในช่องปอดชา้ ๆ ใชเ้วลาในการหายใจเขา้ประมาณ 3-5 

นาที  

       -  เม่ือหายใจเขา้เตม็ท่ีแลว้ใหเ้อาเคร่ืองพน่ออก หุบปากแลว้กลั้นหายใจใหน้านเท่าท่ีทาํ ได้

หรือประมาณ 5-10 วนิาที เม่ือครบเวลาแลว้จึงหายใจออกชา้ ๆ  

-  กรณีท่ีเป็นยาชนิดท่ีใหสู้ดพน่ซํ้ าคร้ังละ 2 พฟัฟ์ ควรให้หลงัการสูดยาคร้ังแรก 1 นาที 

 การใช้กระบอกกกัยา (spacer) ร่วมกบัยาพ่นชนิดสเปรย์ 

การใชก้ระบอกกกัยา จะช่วยใหก้ารพน่ยาง่ายข้ึน 

- เขยา่ยาแลว้ต่อเขา้กบักระบอกกกัยา  

- กดยา 1 คร้ัง พร้อมกบัอมท่ีปากกระบอกกกัยา หายใจเขา้ออกทาง ปากธรรมดา 

ชา้ๆ หลายๆ คร้ัง 

 การจัดแผนการรักษาสําหรับผู้ป่วยโรคหืด ชนิดเฉียบพลัน 

ประกอบดว้ย 

    1. การให ้oxygen ในขนาดท่ีเหมาะสม ให ้O2 saturation > 90% 

    2. การใหย้าขยายหลอดลม 

    ในกรณีท่ีหอบไม่รุนแรง (PEF > 50% ของค่ามาตรฐานหรือค่าท่ีดีท่ีสุดของผูป่้วย) ให้ β2 – 

agonist สูดจาก nebulizer คือ 0.5 – 1 ml (salbutamol 2.5 – 5 mg or terbutaline 5-10 mg) สําหรับขนาดยาท่ี

ใชจ้าก MDI ผา่น Spacer ใช ้2 puff ต่อคร้ัง และอาจพ่นซํ้ าต่อเน่ืองไดถึ้ง 16 puff หลงัจากนั้นอาจจะให้ซํ้ า

ไดอี้กทุก 15-30 นาที ในชัว่โมงแรกของการรักษา เม่ือผูป่้วยมีอาการดีข้ึนจึงเปล่ียนให้ยาซํ้ าทุก 4-6 ชัว่โมง 

การพน่ทาง nebulizer นั้น อาจจะใหซ้ํ้ าไดอี้กทุก 15-30 นาที ในชัว่โมงแรกของการรักษาเช่นกนั เม่ือผูป่้วย

มีอาการดีข้ึนจึงเปล่ียนใหย้าซํ้ าทุก 4-6 ชัว่โมง 

ในกรณีท่ีหอบรุนแรง (PEF < 50% ของค่ามาตรฐานหรือค่าท่ีดีท่ีสุดของผูป่้วย หรือ เหน่ือยจน

พดูไม่ไดแ้ละมีการใช ้accessory muscle) พิจารณาให้สูดยา anticholinergic ร่วมกบั β2 – agonist เลย ตั้งแต่

แรกเพราะอาจใหผ้ลดีกวา่และอาจช่วยลดการตอ้งรับการรักษาในโรงพยาบาล 
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1.  ยา corticosteroid 

ควรเร่ิมให้ทนัทีเม่ือเร่ิมทาํการรักษาโดยใช ้corticosteroid ชนิดฉีด หรือชนิดรับประทาน เช่น 

dexamethasone 5-10 mg หรือ hydrocortisone 100-200 mg ฉีดเขา้เส้นเลือดดาํ ทุก 6 ชัว่โมง หรือ คร้ังแรก

รับประทาน prednisoline 30-60 mg และต่อดว้ย 30-60 mg ต่อวนั 

                      2. ยาอ่ืน ๆ ท่ีใชใ้นการรักษาร่วมดว้ย 

 ยาตา้นจุลชีพ มีขอ้บ่งช้ีเฉพาะในกรณีท่ีมีอาการแสดงหรือตรวจพบการอกัเสบติด

เช้ือแบคทีเรียในทางเดินหายใจหลีกเล่ียงการใชย้ากล่อมประสาท ยานอนหลบั 

เพราะยาเหล่าน้ีจะไปกดศูนยค์วบคุมการหายใจ 

                     3.  การใชย้าในกลุ่ม antihistamineแผนการรักษาโรคหอบหืดเร้ือรัง 

แผนการรักษาโรคหอบหืดเร้ือรัง เป็นแผนการรักษาผูป่้วยท่ีอาการหอบมีความรุนแรงแต่ละ

ระดบั โดยจะตอ้งทราบวา่ความรุนแรงของโรคหอบหืดของอยูร่ะดบัไหนโดยการเปิดดูตารางแสดงความ

รุนแรงของโรคหอบหืด ยาท่ีใชรั้กษาแบ่งเป็นสองชนิดคือ การควบคุมโรคระยะยาว[Long-Term Control]  

และการรักษาเพื่อบรรเทาอาการเน่ืองจากโรคหอบหืดจะมีการผนัแปรอยูต่ลอดเวลาบางคร้ังตอ้งมีการปรับ

แผนการรักษาการปรับแผนการรักษาผูป่้วยหอบหืดควรจะบนัทึกความผดิปกติของอาการรายละเอียดการ

ใชย้า และการทดสอบสมรรถภาพปอดอยา่งง่าย  (Peak Flow)  ดว้ยตนเองการใชร้ะบบสัญญาณไฟจราจร

ในการเรียนรู้ท่ีจะใชย้ารักษาโรคหอบหืดเช่น 

                        1. ไฟเขียว  คือ  ผูป่้วยท่ีมี PEF 80 - 100% ของปกติ(ค่าน้ีไดจ้ากการท่ีเป่าอยูทุ่กวนั) มีอาการ

หายใจดีไม่ไอหายใจไม่มีเสียงWheeze,ไม่แน่นหนา้อกเวลาทาํงานหรือออกคาํสั่งแนวทางการรักษาหอบ

หืดเฉียบพลนัหลงัพน่ยา short-acting beta2-agonists 3 คร้ังอาการดีข้ึน PEFมากกวา่80%ผูป่้วยไม่หอบให้

พน่ยาshort-acting beta2-agonists ทุก 4 ชัว่โมงอีก 2 วนั 

1. ใหพ้น่ inhaled steroid ขนาด 2 เท่าของขนาดปกติ 

                  2. หากอาการดีข้ึน2วนัใหก้ลบัไปพน่ยาตามขนาดเดิม 

                  3. หลงัพน่ยา short-acting beta 2-agonist แลว้ไม่ดีข้ึนอาการแยล่งใหไ้ปดูแผนการรักษาหอบหืด

เฉียบพลนัรุนแรงปานกลาง 

                 2.  ไฟเหลอืง  คือ  ผูป่้วยท่ีมี PEF 50 - 80% ของปกติ ผูป่้วยจะไอ, หายใจดงั , แน่นอก ตอ้งใชย้า

พน่ขยายหลอดลมบ่อยข้ึนต่ืนเชา้หอบบ่อยข้ึน ต่ืนมากลางดึกหอบบ่อยข้ึน 

  แนวทางการรักษาหอบหืดเฉียบพลนั 

                   1. ใหพ้น่ยา Quick-relief medications ทุก 20 นาที 3คร้ัง ถา้อาการยงัไม่ดีข้ึน ใหพ้น่ยาต่อ 

                   2. ให้พ่นยา Quick-relief medications  2-4 puffใน space พ่นทุก1ชัว่โมงให้ต่อ3-4ชัว่โมงจน

อาการดีข้ึน4ชัว่โมง PEF>70%หลงัจากนั้นพน่ทุก4ชัว่โมง  

                   3. ให้พ่น inhaled steroid 2 เท่าของขนาดปกติจน PEF อยูใ่น อาการหอบหืดเฉียบพลนัไม่

รุนแรงจึงลดขนาดยาลงปกติใหกิ้น steroid  เช่น  prenisolone  [5mg]  2เมด็วนั ละ3คร้ัง 

http://www.siamhealth.net/public_html/Disease/Respiratory/asthma1/classify_severity.htm
http://www.siamhealth.net/public_html/Disease/Respiratory/asthma1/classify_severity.htm
http://www.siamhealth.net/public_html/Disease/Respiratory/asthma1/peak_flow_meter.htm
http://www.siamhealth.net/public_html/Disease/Respiratory/asthma1/short_acting_beta2_agonist.htm
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ถา้ดีข้ึนโทรปรึกษาแพทยเ์พื่อปรับแผนการรักษาถา้ไม่ดีข้ึนรีบพบแพทย ์

               3. ไฟแดง  คือ  ผูป่้วยท่ีมี PEF นอ้ยกวา่ 50% ของปกติผูป่้วยจะมีอาการหอบบ่อย หอบกลางคืน

บ่อย  ทาํงานไม่ได ้  แนวทางการรักษาหอบหืดเฉียบพลนัให้พ่นยา short-acting beta2-agonists 2-4 puffใน 

space   พน่ทุก20นาทีใน  1 ชัว่โมงต่อไปใหพ้น่ทุก  1  ชัว่โมงจนกระทัง่อาการดีข้ึนให้พ่น inhaled steroid 2 

เท่าของขนาดปกติจน PEF >80%ให้กิน steroid 5mg 2เม็ดวนัละ3คร้ังถา้ดีข้ึนให้พ่น short-acting beta2-

agonists 2-4 puffใน space พน่ทุก4ชัว่โมงเป็นเวลา2วนัและพ่น steroid ขนาด2เท่าถา้ไม่ดีข้ึนภายใน10นาที

หลงัพ่นshort-acting beta2-agonists รีบนาํส่งโรงพยาบาล   การประเมินวา่อาการหอบหืดเป็นไฟเขียว ไฟ

เหลือง หรือไฟแดงเน่ืองจากโรคหอบหืดจะมีการผนัแปรอยูต่ลอดเวลา ดงันั้นควรจะประเมินแผนการรักษา

วา่ยงัคงไดผ้ลดีหรือไม่ โดยตอบคาํถามเหล่าน้ี 

มีอาการหอบหืดมากกวา่ 3 คร้ังต่อสัปดาห์  ใช่  ไม่ใช่ 

หอบกลางคืนจนตอ้งต่ืนข้ึนมา 1 คร้ังต่อสัปดาห์  ใช่ ไม่ใช่ 

อาการหอบทาํใหต้อ้งกิจกรรมบางอยา่ง  ใช่  ไม่ใช่ 

อาการหอบตอ้งทาํใหห้ยดุเรียนหรือหยดุงาน  ใช่  ไม่ใช่ 

ตอ้งพน่ยาขยายหลอดลมมากกวา่ 3 คร้ังต่อสัปดาห์  ใช่  ไม่ใช่ 

การวดั PEF ตํ่ากวา่ปกติ  ใช่  ไม่ใช่ 

           หากคาํตอบวา่ไม่ใช่ แสดงวา่อยูใ่นช่วงไฟเขียว คือหมายถึงวา่การควบคุมอาการหอบหืดของไดผ้ลดี 

ใหรั้กษาดว้ยยาตามแผนเดิมหากคาํถามวา่ใช่มากกวา่ 1 ขอ้แสดงวา่อยูใ่นช่วงไฟเหลือง ใหป้รับยาตาม

ตารางไฟเหลืองขา้งบน จนกระทัง่คาํตอบคือไม่ใช่ทุกขอ้หากคาํตอบวา่ใช่บางขอ้แสดงวา่ยงัควบคุมโรค

หอบหืดไม่ดี หากใชทุ้กขอ้แสดงวา่อยูภ่ายใตภ้าวะไฟแดง  

สารก่อภูมิแพ้      (ปกิต, 2548)               

1.Animal Allergen 

                      สารภูมิแพจ้ากสัตวเ์ล้ียงเช่น สุนขั แมว หนู นก สารท่ีทาํใหเ้กิดภูมิแพ ้ เช่น รังแค ขน 

ปัสสาวะ อุจาระ นํ้าลาย หากคุณแพคุ้ณควรท่ีจะป้องกนัดงัต่อไปน้ียา้ยสัตวแ์ละขนสัตวอ์อกจากบริเวณบา้น 

ถา้ไม่สามารถยา้ยออกจากบา้นให ้เอาขนสัตวอ์อกจากห้องนอน ปิดประตูหอ้งนอนติดเคร่ืองกรองอากาศท่ี

มีแผน่กรองHEPAก่อนท่ีอากาศจะเขา้หอ้ง   ไม่ใชพ้รมในหอ้งนอนอาบนํ้าใหส้ัตวอ์าทิตยล์ะ 

สองคร้ังทาํความสะอาดบา้นบ่อยๆโดยใชเ้คร่ืองดูดฝุ่ นท่ีมีแผน่กรองHEPA หูม้ปลอกหมอนและเตียงดว้ย

สารป้องกนัภูมิแพ ้

2.House-Dust Mite Allergen                

http://www.siamhealth.net/public_html/Disease/Respiratory/asthma1/warnning.htm
http://www.siamhealth.net/public_html/Disease/Respiratory/asthma1/warnning.htm
http://www.siamhealth.net/public_html/Disease/Respiratory/asthma1/peak_flow_meter.htm
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                    พบไรฝุ่ นมากในท่ีมีความช้ืนสูง พบร่วมกบัฝุ่ นท่ีมาจากเส่ือ หมอน พรม ผา้คลุมเตียง เส้ือผา้ 

ตุก๊ตาควรจดัหอ้งใหป้ลอดฝุ่ นวธีิป้องกนัไรฝุ่ นทาํไดด้งัน้ีหุม้หมอน เตียง เส่ือดว้ยสารป้องกนัภูมิแพล้า้ง

ปลอกหมอน ผา้คลุมเตียงทุกสัปดาห์โดยใชน้ํ้าร้อนลดความช้ืนของห้องนอนใหน้อ้ยกวา่ 50%โดยใชเ้คร่ือง

ลดความช้ืนนาํพรมออกจากหอ้งนอน  ไม่ควรนาํตุก๊ตาไวใ้นหอ้งนอน ควรจะลา้งทุกอาทิตยด์ว้ยนํ้าร้อน 

3.Cockraches Alergen  (แมลงสาบ) 

                      เป็นสาเหตุท่ีทาํใหห้อบหืดเป็นมากข้ึน นํ้าลาย ปัสสาวะ อุจาระ ผวิหนงัของแมลงสาบเป็น

สารภูมิแพส้าํหรับบางคนควรกาํจดัแมลงสาบใหห้มดจากบา้นไม่ควรเหลือเศษอาหารใหแ้มลงสาบ อาหาร

ควรเก็บไวในถุงท่ีปิดสนิท ควรใชก้บัดกัหรือกรงมากกวา่สารเคมีเพราะอาจเกิดการแพไ้ด ้จดัการรูร่ัวของ

ประปา  

4.Food Allergies  

                     ผูป่้วยท่ีแพอ้าหารนอกจากทาํใหเ้กิดผืน่ ปวดทอ้ง ทอ้งเสียยงัทาํใหเ้กิดอาการหายใจลาํบาก วธีิ

ป้องกนัคือ จาํใหไ้ดว้า่แพอ้าหารอะไรแลว้หลีกเล่ียง ใหอ่้านสลากเพื่อดูส่วนผสมวา่มีส่ิงท่ีแพห้รือไม่  

5.Indoor Fungi  

                     รามีมากในท่ีช้ืน และอากาศถ่ายเทไม่ดี เช่นหอ้งนํ้า ห้องเก็บของ ควรแกไ้ขท่อนํ้าท่ีร่ัว  

ทาํความสะอาดบริเวน ท่ีมีเช้ือรา ลดความช้ืนในห้องนอนใหน้อ้ยกวา่50%ทาํความสะอาดบริเวณท่ีคิดวา่มี

เช้ือรา เช่นหอ้งนํ้า หอ้งครัวอาจจะใชย้าฆ่าเช้ือรา  ระบบถ่ายเทนํ้าตอ้งไม่มีการขงั ใชเ้คร่ืองลดความช้ืน  

ใชพ้ดัลมดูดอากาศในห้องนํ้า หอ้งครัว ลดการปลุกตน้ไม ้ใชด้อกไมพ้ลาสติกแทนดอกไมจ้ริง  

ทาํความสะอาดท่อระบายนํ้าทุก 5 ปี  

6.สารเคมี 

 สารเคมีท่ีใชใ้นบา้นอาจจะกระตุน้ให้อาการหอบหืดเป็นมากข้ึน เช่น กล่ินสี ยาฆ่าแมลง 

สเปรยแ์ต่งผม รวมทั้งควนับุหร่ี ควนัจากเตาไฟ 

7.โรคหอบหืดท่ีเกิดจากงาน 

 ผูท่ี้เปล่ียนงานแลว้เกิดโรคหอบหืด หรือมีอาการหอบเม่ือเขา้ท่ีทาํงาน แสดงวา่ท่านอาจจะแพ้

สารเคมีในโรงงาน ผูท่ี้ทาํงานในโรงงานเหล่าน้ีจะเส่ียงต่อการเกิดโรคหอบหืดผูท่ี้แพ ้แป้ง ธญัพืช ไม่ควรมี

อาชีพ ช่างทาํขนมปัง นกัเคมี ชาวไร่ แพส้ัตว ์แมลง เช้ือราไม่ควรมีอาชีพ เล้ียงสัตว ์พนกังานหอ้งทดลอง 

แพส้ารเคมี ไม่ควรมีอาชีพ ทาํงานเก่ียวกบันํ้ามนั เคร่ืองเยน็ ช่างแต่ผม พนกัฟอกยอ้ม  

แพโ้ลหะ และ Isocynates ไมค่วรทาํงานกบัการพ่นสีรถยนต ์ตูเ้ยน็ เคร่ืองพิมพ ์ยา ไม่ควรทาํงานในโรงงาน

ยา  

8.สารภูมิแพน้อกอาคาร 

 เม่ืออยูน่อกบา้นคุณไม่สามารถควบคุมส่ิงแวดลอ้มได ้คุณไม่สามารถทาํความสะอาดสนาม

หญา้ หรือใชเ้คร่ืองกรองอากาศ แต่ส่ิงท่ีคุณสามารถทาํไดก้็คือการรับประทานยาอยา่งสมํ่าเสมอ หลีกเล่ียงง

สภาวะบางอยา่ง ส่ิงแวดลอ้มนอกบา้นท่ีเป็นปัญหาไดแ้ก่เกสรดอกไม ้หญา้ ตน้ไม ้สปอร์ของรา  

http://www.siamhealth.net/public_html/Disease/Respiratory/asthma1/Dust_controll.htm
http://www.siamhealth.net/public_html/Disease/Respiratory/asthma1/Molds-controll.htm
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                           8.1  เช้ือรา Moulds    เช้ือราสามารถให้หอบหืด โดยเฉพาะสปอร์ของเช้ือราสามารถลอย

ไปในอากาศ เม่ือคนท่ีเป็นโรคหอบหืดสูดดมเขา้ไปจะเกิดอาการ จาม คดัจมูก แน่นหนา้อก ไอ จนกระทัง่ 

หอบหืด หากท่านแพเ้ช้ือราควรจะปฏิบติัดงัน้ีเก็บกวาดหญา้ใหส้ะอาดหลงัจากการตดัหญา้ เก็บกวาดใบไม้

ท่ีร่วงล่นใหห้มด เก็บกวาดขยะ กระป๋องรอบบา้นใหห้มด รวมทั้งวสัดุท่ีจะอุม้นํ้า ทางเดิน หรือสนามหญา้

ไม่ควรใหช้ื้นตลอดเวลา  

8.2. เกสรดอกไม ้

   เกสรดอกไมเ้ป็นสาเหตุท่ีทาํใหเ้กิดโรคภูมิแพไ้ดบ้่อย เกสรอาจจะมาจากดอกไม ้หญา้ เม่ือ

ดูดเขา้ไปก็จะเกิดอาการหอบหืดวธีิป้องกนัใชเ้คร่ืองกรองอากาศท่ีมีแผน่กรองHEPA ช่วงท่ีมีเกสรดอกไม้

มากใหปิ้ดหนา้ต่างและเปิดเคร่ืองปรับอากาศ งดออกกาํลงักายกลางแจช่้วงมีเกศรดอกไมม้าก ช่วงท่ีมีเกสร

ดอกไมม้ากเม่ือกลบัถึงบา้นใหเ้ปล่ียนเส้ือ หลีกเล่ียงการปลูกตน้ไมใ้กลห้นา้ต่าง อยา่ตากผา้กลางแจง้  

อยา่ดมหรือจบัตอ้งดอกไมท่ี้คุณสงสัยวา่จะแพ ้ 

       8.3  อากาศเยน็ 

                           ผูท่ี้แพอ้ากาศเยน็ หรือการเปล่ียนแปลงของอุณหภูมิอาจจะเกิดอาการหอบไดว้ธีิป้องกนั

ทาํไดโ้ดยใหห้ายใจผา่นทางจมูกเพราะจะทาํใหอ้ากาศอุ่นข้ึน หากตอ้งหายใจทางปาก ตอ้งสวมหนา้กาก

เพื่อเพิ่มความช้ืนใหอ้ากาศ ช่วงอากาศเยน็ให้ออกกาํลงักายในบา้น  

 

                            8.4  Pollutantants and Irritants   

                         ควรหลีกเล่ียงบุหร่ี ควนัไฟ กลิ่นสี กล่ินนํ้ าหอม กล่ินสารเคมี เตาแก๊ส  

       8.5  Sulfite Sensitivity   ผูป่้วยควรหลีกเล่ียงเบียร์ ของดอง ผลไมแ้หง้เพราะอาจทาํใหเ้กิด

หอบหืดได ้

                           8.6  Infections    ผูป่้วยหอบหืดควรไดรั้บการฉีดวคัซีนป้องกนัไขห้วดัใหญ่ทุกปีเน่ืองจาก

ไขห้วดัใหญ่ทาํให้หอบหืดเป็นมากข้ึน  

8.7  ยา  เช่นยา NSAID เช่น aspirin brufen diclofenac ยากลุ่มbetablockเช่น propanolol 

atenolol metoprolol 

9. Rhinitis/Sinusitis  

                            ผูป่้วยท่ีมีไซนสัอกัเสบหรือเยือ่บุจมูกอกัเสบจากภูมิแพค้วรไดรั้บการรักษาดว้ยยา 

Antihistamine/decongestant หรือยาพน่steroid ทางจมูก 

10.Gastresophageal Reflux  

                          ผูป่้วยหอบหืดท่ีหอบเวลากลางคืนโดยเฉพาะมีอาการแน่นหนา้อกหรือ เรอบ่อยควร

ปรึกษาแพทยเ์พื่อรักษาภาวะกรดมากวธีิการดูแลตวัเองเบ้ืองตน้ไดแ้ก่ งดอาหารและนํ้าก่อนนอน3ชัว่โมง 

ยกหวัเตียง6-8น้ิว 

โปรแกรมฟ้ืนฟูผู้ป่วยโรคปอด 

http://www.siamhealth.net/public_html/vaccination/influenza.htm
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             ผูป่้วยโรคปอดไม่วา่จะเป็นผูป่้วยโรคปอดเฉียบพลนั  เช่น  ปอดอกัเสบ  หรือปอดบวม   หอบหืด  

ท่อทางเดินหายใจอกัเสบละผูป่้วยโรคปอดเร้ือรัง อนัไดแ้ก่ถุงลมโป่งพอง  กลา้มเน้ือท่ีใชใ้นการหายใจอ่อน

แรง รวมถึงผูป่้วยท่ีตอ้งใส่ท่อช่วยหายใจนานๆเป็นตน้มีผลใหผู้ป่้วยมีอาการหอบ ไอ เหน่ือยง่าย วติกกงัวล 

สมรรถภาพทางกายลดลงจึงไดมี้การนาํโปรแกรมการฟ้ืนฟูสภาพผูป่้วยโรคปอดมาร่วมผสมผสานในการ

รักษาผูป่้วยดงักล่าว   ซ่ึงพบวา่โปรแกรมฟ้ืนฟูสภาพฯช่วยลดปัญหาต่างๆท่ีไดก้ล่าวมาเบ้ืองตน้นอกจากน้ี   

ยงัช่วยลดระยะเวลาของการอยูใ่นโรงพยาบาล สร้างความมัน่ใจใหผู้ป่้วยไดดี้ข้ึน เน่ืองจากมีการเพิ่ม 

ประสิทธิภาพในการหายใจ และสมรรถภาพทางกาย ดีข้ึนอยา่งชดัเจน จึงทาํให้โปรแกรมน้ีแพร่หลายใน 

โรงพยาบาลมากข้ึน  

การฟ้ืนฟูสภาพของผู้ป่วยโรคปอหืด 

                กรณีท่ีผูป่้วยมีเสมหะอยูใ่หป้ฏิบติัซํ้ าจนรู้สึกวา่เสมหะออกหมดแลว้และควรด่ืม นํ้าอุ่นวนัละ 8-

10 แกว้ ในกรณีท่ีไม่มีขอ้หา้ม เพื่อช่วยใหเ้สมหะอ่อนตวัหลุดออกได ้

                1.  การจัดท่าเพือ่ระบายเสมหะ เป็นการระบายเสมหะออกโดยอาศยัแรงโนม้ถ่วงของโลก ช่วยให้

เสมหะออกจากหลอดลมเล็กสู่หลอดลมใหญ่ และถูกขบัออกโดยการไออยา่งมีประสิทธิภาพ ซ่ึงอาจทาํ

ร่วมกบัการเคาะหรือการสั่นสะเทือน เพื่อช่วยใหเ้สมหะท่ีติดคา้งบริเวณผนงัหลอดลมหลุดออกมา ไม่มีการ

คัง่คา้งของเสมหะและควรจดัทาํก่อนหรือหลงัรับประทานอาหารแลว้อยา่งนอ้ย 2 ชัว่โมง เพื่อป้องกนัการ

อาเจียนหรือสาํลกั ในการจดัท่าเพื่อระบายเสมหะควรพิจารณาตามความเหมาะสมกบัสภาพผูป่้วยโดยค่อย 

ๆ เพิ่มข้ึนเร่ือย ๆ เม่ือผูป่้วยเกิดความคุน้เคยการจดัท่าและการเคาะปอดเป็นวธีิท่ีช่วยใหเ้สมหะท่ีติดอยูต่าม

หลอดลมหลุดออกมาไดง่้ายข้ึน แต่ผูป่้วยกลุ่มน้ีจะพบในวยัสูงอาย ุโครงสร้างทรวงอกจึงค่อนขา้งแขง็ 

เน่ืองจากมีความอ่อนตวัของซ่ีโครงนอ้ยจึงตอ้งใชค้วามระมดัระวงัเพราะอาจทาํให้เกิดการหกัของซ่ีโครง

ไดง่้าย และอาจทาํใหผู้ป่้วยท่ีหอบเหน่ือยมีอาการหอบเหน่ือยมากข้ึน ดงันั้นถา้ผูป่้วยมีอาการหอบเหน่ือย

ควรหยดุทนัที หา้มในผูป่้วยท่ีมีแนวโนม้ไอเป็นเลือด ภาวะปอดบวมนํ้า ภาวะทางหวัใจและหลอดเลือดไม่

คงท่ี ผูป่้วยท่ีมีพยาธิสภาพในช่องเยือ่หุม้ปอดเช่นนํ้าท่วมปอด และผูป่้วยมะเร็งกระดูกหรือมะเร็งท่ี

แพร่กระจายเขา้กระดูกวธีิการจดัท่าเพื่อระบายเสมหะออกจากส่วนต่างๆ ของปอด ทาํไดโ้ดยวธีิต่าง ๆ ดงัน้ี 

(อมัพรพรรณ ธีรานุตร , 2542 : 188 – 193) 

               ท่าที ่ 1  การจัดท่าเพือ่ระบายเสมหะบริเวณส่วนยอดของปอดกลบีบน   ให้ผูป่้วยนัง่บนเกา้อ้ีหลงั

พิงหมอน เอียงตวัประมาณ 30 องศา เคาะบริเวณระหวา่งกระดูกไหปลาร้า และกระดูกสะบกัของแต่ละขา้ง 

ดงัในภาพท่ี 1 
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ภาพท่ี  1  การจดัท่าเพื่อระบายเสมหะบริเวณส่วนยอดของปอดกลีบบน 

                 ท่าที ่  2  การจัดท่าเพือ่ระบายเสมหะบริเวณด้านหลงัของปอดกลบีบน  ใหผู้ป่้วยนัง่โนม้ตวัมา

ขา้งหนา้ประมาณ 30 องศา โดยวางหมอนสอดไวใ้ตท้อ้งใหผู้ป่้วยกอดไว ้เคาะบริเวณส่วนหลงัดา้นบนทั้ง

สองขา้ง ดงัในภาพท่ี 2 

 

 
 

ภาพท่ี  2  การจดัท่าเพื่อระบายเสมหะบริเวณดา้นหลงัของปอดกลีบบน 

 

                  ท่าที่ 3 การจัดท่าเพือ่ระบายเสมหะบริเวณด้านหน้าของปอดกลบีบน  ใหผู้ป่้วยนอนหงายใช้

หมอนสอดใตเ้ข่าทั้งสองขา้งเคาะบริเวณหนา้อกดา้นหนา้ช่วงบนหรือบริเวณระหวา่งกระดูกไหปลาร้ากบั

ราวนมทั้งสองขา้ง ดงัในภาพท่ี 3 

 

 
 

ภาพท่ี 3 การจดัท่าเพื่อระบายเสมหะบริเวณดา้นหนา้ของปอดกลีบบน 

 

ท่าที ่ 4  การจัดท่าเพือ่ระบายเสมหะบริเวณส่วนกลางของปอดกลบีกลางขวา  จดัใหป้ลายเตียงสูง

จากพื้น 14 น้ิว หรือ 15 องศา ผูป่้วยนอนตะแคงดา้นซา้ยศีรษะตํ่าเอนไปดา้นหลงัเศษหน่ึงส่วนส่ี (1/4) ใช้

หมอนรองส่วนหลงับริเวณหวัไหล่ถึงสะโพกใหง้อเข่าเล็กนอ้ยยกแขนขวาไวเ้หนือศีรษะเคาะบริเวณ

ระหวา่งราวนมดา้นขวาและรักแร้ดงัในภาพท่ี 4 
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ภาพท่ี 4 การจดัท่าเพื่อระบายเสมหะบริเวณส่วนกลางของปอดกลีบกลางขวา 

 ท่าที ่ 5  การจัดท่าเพือ่ระบายเสมหะบริเวณด้านล่างของปอดกลบีบนซ้าย  จดัเตียงเช่นเดียวกนั

กบัท่าท่ี 4 ใหผู้ป่้วยนอนตะแคงดา้นขวาศีรษะตํ่าโดยเอนไปทางดา้นหลงัประมาณ 1/4 ใหห้มอนรองส่วน

หลงับริเวณหวัไหล่จนถึงสะโพกงอเข่าบนเล็กนอ้ย เคาะบริเวณระหวา่งราวนมดา้นซา้ยและรักแร้ ดงัใน

ภาพท่ี 5 

 

 
ภาพท่ี 5 การจดัท่าเพื่อระบายเสมหะบริเวณดา้นล่างของปอดกลีบบนซา้ย 

 

ท่าที ่ 6  การจัดท่าเพือ่ระบายเสมหะบริเวณด้านบนของปอดกลบีล่าง  ใหผู้ป่้วยนอนคว ํ่าใช้

หมอน 2 ใบสอดใตท้อ้งผูป่้วย เคาะบริเวณกลางหลงั ส่วนตน้ของกระดูกสะบกั ระหวา่งกระดูกสันหลงัทั้ง

สองขา้ง ดงัในภาพท่ี 6 

 

 
 

ภาพท่ี 6 การจดัท่าเพื่อระบายเสมหะบริเวณดา้นบนของปอดกลีบล่าง 

 

ท่าที ่  7  การจัดท่าเพือ่ระบายเสมหะบริเวณฐานด้านหน้าของปอดกลบีล่าง  จดัใหป้ลายเตียงสูง

จากพื้น 18 น้ิว หรือ 30 องศา ใหผู้ป่้วยนอนตะแคงดา้นขวา กรณีมีเสมหะบริเวณปอดขา้งซา้ยหรือนอน

ตะแคงดา้นซา้ย กรณีท่ีมีเสมหะบริเวณปอดขา้งขวาใชห้มอนรองบริเวณเข่า งอเข่าเล็กนอ้ยเคาะบริเวณ

ซ่ีโครงดา้นล่างใตรั้กแร้ลงมาของปอดแต่ละขา้ง ดงัในภาพท่ี 7 
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ภาพท่ี  7 การจดัท่าเพื่อระบายเสมหะบริเวณฐานดา้นหนา้ของปอดกลีบล่าง 

 

ท่าที ่ 8  การจัดท่าเพือ่ระบายเสมหะบริเวณฐานด้านข้างของปอดกลบีล่าง 

จดัเตียงเช่นเดียวกบัท่าท่ี 7 ใหผู้ป่้วยนอนคว ํ่า เอนตวัข้ึนมา 1/4 นอนตะแคงดา้นขวากรณีมีเสมหะบริเวณ

ปอดขวา ใชห้มอนรองบริเวณตน้ขา งอเข่าเล็กนอ้ย เคาะบริเวณส่วนท่ีสูงท่ีสุดของชายโครงส่วนล่าง ดงัใน

ภาพท่ี 8 

 

 
 

ภาพท่ี 8 การจดัท่าเพื่อระบายเสมหะบริเวณฐานดา้นขา้งของปอดกลีบล่าง 

 

 ท่าที ่9 การจัดท่าเพือ่ระบายเสมหะบริเวณฐานด้านหลงัของปอดกลบีล่าง   จดัปลายเตียงสูงจาก

พื้น 18 น้ิว ใหผู้ป่้วยนอนคว ํ่า ศีรษะตํ่าใหห้มอนรองบริเวณสะโพกเคาะบริเวณซ่ีโครงซ่ีสุดทา้ยใกลก้บั

กระดูกสันหลงัทั้งสองขา้ง ดงัในภาพท่ี  9 
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ภาพท่ี  9  การจดัท่าเพื่อระบายเสมหะบริเวณฐานดา้นหลงัของปอดกลีบล่าง 

 

2.  การระบายเสมหะ    โดยการจดัท่าจาํเป็นท่ีจะตอ้งรู้กายวภิาคของปอด หลอดลม และส่วน

ต่าง ๆ ของแขนงหลอดลมเป็นอยา่งดี ซ่ึงตอ้งอาศยัผูช้าํนาญการดา้นน้ี ไดแ้ก่ แพทย ์พยาบาล นกั

กายภาพบาํบดั โดยคาํนึงถึงสภาพของผูป่้วยในขณะนั้นเช่นกนั 

                     2.1    การเคาะ เป็นการทาํกายภาพบาํบดัทรวงอกเพื่อช่วยให้เสมหะท่ีเกาะติดอยูก่บัผนงั

หลอดลมหลุดออกมา โดยอาศยัการสั่นสะเทือน และการจดัท่าเพื่อระบายเสมหะร่วมดว้ย 

การเคาะมีขั้นตอนดงัน้ี 

                     1)   ใชอุ้ง้มือในลกัษณะคุม้น้ิวแต่ละน้ิวชิดกนั โดยวธีิสะบดัหรือเคล่ือนไหวเฉพาะส่วนของ

ขอ้มือ 

                     2)    เวลาเคาะควรใชมื้อทั้งสองขา้งเคาะใหเ้ป็นจงัหวะสลบักนัไม่ชา้หรือเร็วเกินไป 

                     3)  ใชผ้า้ท่ีหนาพอสมควรรองบนผวิหนงับริเวณท่ีจะทาํการเคาะ 

                     4)  เวลาหรือแรงท่ีใชใ้นการเคาะข้ึนอยูก่บัสภาพของผูป่้วย อาย ุหรือความร่วมมือ การเคาะแต่

ละส่วนนานประมาณ 2-3 นาที 

                    5)   การเคาะกระตุน้ใหผู้ป่้วยมีการบริหารการหายใจและการไออยา่งมีประสิทธิภาพร่วมดว้ย 

                    2.2   การสั่นสะเทือน เป็นการส่งเสริมใหมี้การระบายเสมหะอยา่งมีประสิทธิภาพยิง่ข้ึน โดย

การวางฝ่ามือทั้งสองขา้งซอ้นทบักนับนทรวงอกส่วนท่ีตอ้งการ   เกร็งกลา้มเน้ือบริเวณ   ตน้แขนและ

หวัไหล่  

ออกแรงสั่นลงมาบริเวณฝ่ามือใหผ้า่นลงไปบริเวณผนงัทรวงอก   ในขณะท่ีผูป่้วยหายใจเขา้เตม็ท่ีและจะ

สั่น สะเทือนตลอดช่วงท่ีผูป่้วยหายใจออก 

                     2.3  การฝึกการหายใจเพื่อลดอาการเหน่ือย 

                   การฝึกการหายใจเพื่อลดอาการเหน่ือยจะช่วยเพิ่มปริมาตรอากาศเขา้สู่ปอด    เพิ่มการ

แลกเปล่ียนก๊าซในถุงลมทาํใหข้บัคาร์บอนไดออกไซดไ์ดดี้ยิง่ข้ึน และป้องกนัปอดแฟบมีขั้นตอนการ

ปฏิบติัดงัภาพท่ี 10 และการฝึกหายใจ  โดยการห่อริมฝีปากขณะหายใจออก  (purse lip breathing)     เป็น

การช่วยใหแ้รงดนัในหลอด ลมลดลงชา้ขณะหายใจออก หลอดลมจึงไม่ปิดเร็วทาํใหล้มคา้งในปอดนอ้ย 

(hyperinflation) การแลก  เปล่ียนก๊าซดีข้ึน 

ขั้นตอนท่ี  1 นอนหงายหนุนหมอนและยกเข่าทั้ง 2 ขา้ง 
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ขั้นตอนท่ี  2 วางฝ่ามือดา้นซ้ายไวบ้นหนา้ทอ้งและวางฝ่ามือขวาไวท่ี้หนา้อกส่วนล่าง 

 

 
ขั้นตอนท่ี 3 หุบปากหายใจเขา้ผา่นทางจมูกชา้ ๆ ใหท้อ้งโป่งข้ึน 

 

 
 

ขั้นตอนท่ี 4 หายใจออกชา้ ๆ ทางปากในลกัษณะห่อริมฝีปากพร้อมกบัแขม่วหนา้ทอ้งหรือใชมื้อซา้ยกดให้

แฟบลง พร้อมกบันบัในใจ หน่ึง....สอง....สาม ระยะเวลาหายใจออกควรนานเป็น 2 เท่าของระยะเวลา

หายใจเขา้ 

 

 
 

ภาพที ่10 การฝึกการหายใจเพือ่ลดอาการเหน่ือย 

             ควรฝึกบริหารการหายใจทุกวนัเชา้และเยน็ คร้ังละประมาณ 10-15 นาที ใหเ้กิดความเคยชิน ซ่ึงให้

ผูป่้วยสุขสบายข้ึน  

                2.4   การออกกาํลงักายการออกกาํลงักายท่ีถูกตอ้งเหมาะสมจะช่วยทาํใหร่้างกายมีความสมบูรณ์

แขง็แรง และปอดทาํหนา้ท่ีในการระบายอากาศไดดี้ข้ึน ซ่ึงจะส่งผลใหผู้ป่้วยสามารถออกแรงทาํกิจวตัร

ประจาํวนัไดน้านข้ึน โดยมีอาการเหน่ือยหอบลดลง (ปราณี ทูไ้พเราะ, 2543 : 124) และพบวา่การออกกาํลงั

กายช่วยทาํใหคุ้ณภาพชีวติของผูป่้วยโรคปอดอุดกั้นเร้ือรังดีข้ึนอยา่งมาก (อมัพรพรรณ ธีรานุตร, 2542: 

205) 

การออกกาํลงักายเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด มีขอ้ควรปฏิบติัดงัน้ี 

                     2.4.1  สถานท่ีออกกาํลงักาย ควรเป็นพื้นราบ โล่ง เงียบสงบ อากาศปลอดโปร่ง และมีแสง

สวา่งเพียงพอ 

                     2.4.2  ช่วงเวลาท่ีเหมาะสม คือ ช่วงก่อน หรือหลงัรับประทานอาหารอยา่งนอ้ย 2 ชัว่โมง อาจ

เป็นเวลาเชา้หรือเยน็ 
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                     2.4.3   พกัผอ่นก่อนและหลงัการออกกาํลงักายใหเ้พียงพอ หากรู้สึกเหน่ือยหอบขณะออก

กาํลงักายใหห้ยดุพกั และทาํการบริหารการหายใจ 

                    2.4.5    ระยะเวลาท่ีเหมาะสมในการออกกาํลงักาย ควรฝึกปฏิบติัสัปดาห์ละ 3-4 คร้ัง วนัเวน้

วนันานคร้ังละ 15-20 นาที อยา่ออกกาํลงักายอยา่งหกัโหม 

การออกกาํลงักาย แบ่งเป็น การบริหารร่างกายทัว่ไปและการบริหารร่างกายเฉพาะส่วนของกลา้มเน้ือ ดงัน้ี 

                2.5  การบริหารร่างกายทัว่ไป ไดแ้ก่ 

                     2.5.1  การเดินเล่น เป็นการออกกาํลงักายท่ีง่ายท่ีสุดใชค้วามเร็วตามปกติของผูป่้วยขณะเดิน

ปล่อยแขนตามสบาย แกวง่แขนเล็กนอ้ย เป็นจงัหวะตามการหายใจเขา้ทางจมูก และหายใจออกทางปากชา้ 

ๆ โดยการห่อปาก ใชเ้วลาในการเดินคร้ังละประมาณ 5 นาที 

                     2.5.2   การข้ึนลงบนัได ใหย้นืตวัตรงหนา้บนัได สูดหายใจเขา้ทางจมูกชา้ ๆ แลว้ผอ่นลม

หายใจออกชา้ ๆ ทางปากโดยการห่อปาก พร้อมกบักา้วขาข้ึนยนืบนบนัไดหน่ึงขั้น ทาํชา้ ๆ จนส้ินสุดการ

หายใจออก การลงบนัไดใชว้ิธีการเดียวกนัในการถอยหลงั ใชเ้วลานานประมาณ 5 นาที แลว้พกัทาํการ

บริหารการหายใจ 2-4 คร้ัง 

                     2.5.3  การนัง่และยนืสลบักนั โดยนัง่บนเกา้อ้ีในท่าท่ีผอ่นคลาย เทา้ทั้งสองขา้งวางราบกบัพื้น 

มือทั้งสองขา้งวางบนเข่า สูดหายใจเขา้ทางจมูกชา้ ๆ แลว้ผอ่นลมหายใจออกชา้ ๆ ทางปาก โดยการห่อปาก

พร้อมกบัลุกข้ึนยนื หลงัจากนั้นสูดหายใจเขา้ชา้ ๆ ทางจมูก ผอ่นลมหายใจออกชา้ ๆ ทางปากโดยการห่อ

ปากพร้อมกบัทรุดตวัลงนัง่บนเกา้อ้ีตามเดิมแลว้พกั ทาํการบริหารการหายใจ 2-4 คร้ัง ออกกาํลงักายดว้ย

การนัง่และยนืสลบักนัซํ้ า ๆ นาน 5 นาที 

              2.6   การบริหารเฉพาะส่วนของกลา้มเน้ือไหล่ ทรวงอก แขนและขา มี 4 ท่า ดงัน้ี 

(อมัพรพรรณ ธีรานุตร, 2542 : 208-211) 

               ท่าท่ี 1 การบริหารเฉพาะส่วนของกลา้มเน้ือไหล่ ดงัในภาพท่ี 11 

                      

                     1.  นัง่บนเกา้อ้ีในท่าท่ีผอ่นคลาย เทา้ทั้งสองขา้งวางราบกบัพื้นแยกห่างกนัเล็กนอ้ย มือทั้งสอง

ขา้งวางไวบ้นเข่า (ดงัภาพ ก.) 

                     2.  สูดหายใจเขา้ทางจมูกพร้อมกบักางแขนทั้งสองขา้งออกดา้นขา้งเสมอไหล่ แขนเหยยีดตรง 

(ดงัภาพ ข.) 

                     3.  ผอ่นหายใจออกชา้ ๆ ทางปากพร้อมกบัหมุนแขนทั้งสองขา้งไปขา้งหลงัเป็นวงกลม

ประมาณ 4 รอบ พอดีกบัส้ินสุดการหายใจออก (ดงัภาพ ค.) 

                     4.  หยดุหมุนแขน กางแขนทั้งสองขา้งน่ิง ๆ เม่ือเร่ิมสูดหายใจเขา้ใหม่ 

                     5.  ผอ่นหายใจออกชา้ ๆ ทางปากโดยการห่อปาก ขณะเดียวกนัเร่ิมหมุนแขนทั้งสองขา้งใหม่

ไปขา้งหนา้เป็นวงกลมประมาณ4รอบพอดีกบัส้ินสุดการหายใจออก(ดงัภาพ ง.) 
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                     6.  หายใจเขา้ทางจมูกชา้ ๆ วางแขนทั้งสองขา้งบนเข่า 

                     7.  พกัและทาํการบริหารการหายใจ 

 

 
 

ภาพท่ี 11 การบริหารเฉพาะส่วนของกลา้มเน้ือไหล่ 

ในตอนน้ีจะกล่าวถึงการรักษาซ่ึงประกอบยาหลายตวั เคร่ืองขยายหลอดลม การฟ้ืนฟูสมรรถภาพของปอด 

จึงเห็นไดว้า่การรักษาภาวะปอดอุดกั้นเร้ือรังน้ียุง่ยาก และไม่หายขาด จึงควรป้องกนัจะดีกวา่ 

การฟ้ืนฟูสมรรถภาพการทาํงานของปอด 

                การฟ้ืนฟูสมรรถภาพการทาํงานของปอด  เป็นส่ิงจาํเป็นในการพฒันาร่างกายผูป่้วยโรคปอดอุด

กั้นเร้ือรัง มีผลทาํใหเ้พิ่มความแขง็แรงความทนทานของกลา้มเน้ือ มีความทนต่อการออกกาํลงักายเพิ่มข้ึน   

ส่งผลใหผู้ป่้วยสามารถปฏิบติักิจวตัรประจาํวนั   ดว้ยตนเองไดม้ากข้ึนเป็นการเพิ่มความหวงัและความรู้สึก

มีคุณค่าในตนเองของผูป่้วย ลดระยะเวลาของการท่ีผูป่้วยตอ้งเขา้รับรักษาตวัในโรงพยาบาลรวมถึงความถ่ี

ของการเขา้รักษาตวัในโรงพยาบาลดว้ย ลดอาการเหน่ือยหอบ และบรรเทาความรู้สึกกลวั วติกกงัวลใจและ

ความซึมเศร้าของผูป่้วย และท่ีสาํคญัท่ีสุดคือความผาสุกในชีวติผูป่้วยเพิ่มข้ึนอนัหมายถึงคุณภาพชีวติท่ีดี

ของผูป่้วยนัน่เอง(อมัพรพรรณ ธีรานุตร , 2542 : 175) การฟ้ืนฟูสมรรถภาพการทาํงานของปอด  ไดแ้ก่  

การใหค้วามรู้เร่ืองโรค การใชย้า การใชอ้อกซิเจนท่ีบา้น และการสังเกตอาการผิดปกติ กายภาพบาํบดัทรวง

อก การออกกาํลงักายกาย เทคนิคการสงวนพลงังาน 

                1. กายภาพบาํบดัทรวงอก 

               การทาํกายภาพบาํบดัทรวงอกในผูป่้วยโรคปอดอุดกั้นเร้ือรังเพื่อช่วยใหข้บัเสมหะท่ีคัง่คา้งออกได้

ดีมีการแลกเปล่ียนก๊าซในปอดดีข้ึน อาการหายใจลาํบากลดลง ทนต่อการทาํกิจกรรมต่าง ๆ ไดดี้ข้ึนและ

ป้องกนัการติดเช้ือของระบบทางเดินหายใจดว้ย ซ่ึงประกอบดว้ยเทคนิคสาํคญั ดงัต่อไปน้ี 

                   1.1 เทคนิคท่ีช่วยใหท้างเดินหายใจโล่ง ไดแ้ก่ 

                          1.1.1 การไออยา่งมีประสิทธิภาพการดูแลเร่ืองการไออยา่งถูกวธีิ จะช่วยใหมี้การขบัเสมหะ

ท่ีคัง่คา้งอยูใ่นทางเดินหายใจออกไดดี้ สามารถปฏิบติัไดด้งัในภาพท่ี 3 
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                            1)  ผูป่้วยควรนัง่บนเกา้อ้ีในท่าผอ่นคลาย ไม่เกร็งกลา้มเน้ือส่วนใด ๆ ของร่างกายเทา้ทั้ง

สองขา้งวางราบกบัพื้น แขนทั้งสองขา้งกอดหมอนหรือกอดอกไว ้

                            2)  หุบปากและสูดหายใจเขา้ทางจมูกชา้ ๆ อยา่งเตม็ท่ี กลั้นหายใจไวค้รู่หน่ึงประมาณ 2-3 

วนิาที 

                            3) โนม้ตวัมาขา้งหนา้เล็กนอ้ย อา้ปากกวา้ง ๆ แลว้ไอออกมาติดต่อกนัประมาณ 2-3 คร้ัง 

ใหเ้สมหะออกมา 

                            4)  พกัโดยการหายใจเขา้ ออกชา้ ๆ เบา ๆ 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี  12  การไออยา่งถูกวธีิ 

 

แนวปฏิบัติ โดยสังเขปสําหรับการจัดโปรแกรม ฟ้ืนฟูผู้ป่วยโรคปอด 

             1.   บุคลากรท่ีรับผิดชอบ การจดัโปรแกรมฟ้ืนฟูผูป่้วย โรคปอด ควรประกอบดว้ยทีมผูดู้แลไดแ้ก่ 

แพทย ์พยาบาล นกักายภาพบาํบดั และนกักิจกรรมบาํบดั พร้อมดว้ยบุคคลสาํคญัท่ีขาดไม่ไดคื้อ ผูป่้วยและ 

ญาติท่ีดูแลผูป่้วย  

              2.   รายละเอียดของโปรแกรม  

                   2.1   ประเมินสภาวะของผูป่้วย เช่น ไข ้ไอ ลกัษณะ และปริมาณเสมหะ หอบ เครียด เหน่ือย 

อตัรา  การหายใจ ชีพจร ความดนัโลหิต ปริมาณ  ออกซิเจนในเลือด ความสามารถในการดาํเนิน กิจวตัร

ประจาํวนั เช่น อาบนํ้า แต่งตวั ใส่เส้ือผา้ ขบัถ่าย ลุก นัง่ ยนื เดิน เป็นตน้ 

                    2.2   แนวทางการปฏิบติั ประกอบดว้ย  

                      2.2.1   เทคนิคการระบายเสมหะ เช่น การไอ กระแอมฝึกการหายใจ ดว้ยกลา้มเน้ือท่ีเก่ียว 

ขอ้งกบัการหายใจ เช่น กระบงัลมกลา้มเน้ือทรวงอก หรือการหายใจ ช่วยดว้ยปาก (pursed-lip breathing 

                      2.2.2   การจดัท่าระบายเสมหะ ร่วมกบัการ เคาะปอด หรือการสั่นปอดดว้ยมือ หรือvอุปกรณ์

ช่วย 

                      2.2.3    การจดัท่านอน นัง่ และฝึกการผอ่น คลายกลา้มเน้ือ 

                      2.2.4    การบริหารกลา้มเน้ือ เพื่อป้องกนั ขอ้ติด เพิ่มความแขง็แรงและความ ทนทานของ

กลา้มเน้ือ 
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                        2.2.5   การออกกาํลงักาย เพื่อเพิ่มสมรรถ- ภาพทางกาย ซ่ึงหมายถึงสมรรถภาพ ของปอด

และหวัใจท่ีดีข้ึนดว้ย 

                       2.2.6    การเพิ่มกิจกรรมในชีวิตประจาํวนั เพื่อใหเ้หมาะสมกบัสมรรถภาพของ ปอดและ

หวัใจ 

                     2.2.7   โภชนาการท่ีเหมาะสมสาํหรับผูป่้วย โรคปอด 

                      2.2.8     การให้ความรู้และการลดปัจจยัเส่ียง ต่างๆ ท่ีเก่ียวกบัโรคปอด รวมถึง  อุปกรณ์ท่ีช่วย

ในการดูดเสมหะและ ช่วยในการหายใจ 

                3.  การประเมินผล ดชันีช้ีวดัผลของโปรแกรมการ ฟ้ืนฟูผูป่้วยโรคปอด ประกอบดว้ย  

                      3.1   สัญญาณชีพ ไดแ้ก่ ชีพจร ความดนัโลหิต อตัราการหายใจ 

                      3.2   ชนิดและปริมาณเสมหะ 

                      3.3   ปริมาณออกซิเจนในเลือด 

                      3.4    ภาพถ่ายทางรังสีของปอด       

                      3.5   สมรรถภาพทางกาย ท่ีนิยมใชม้ากคือ ระยะทางการเดินในเวลา 6 นาที   (6 minutes  

walk test)  

                      3.6   อตัราการใชอ้อกซิเจน และเคร่ืองช่วยหายใจ   

                      3.7   ระยะเวลาของการอยูโ่รงพยาบาล     

                      3.8   คุณภาพชีวติ รวมถึงความพึงพอใจของ ผูป่้วยและญาติ      

ข้อควรระวงัของการใช้โปรแกรมฟ้ืนฟูผู้ป่วยโรคปอด 

              บุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งกบัโปรแกรมดงักล่าว ตอ้ง ไดรั้บการฝึกฝน อบรมวิธีการประเมินผูป่้วย และ

การ  ฝึกเทคนิคต่างๆมาเป็นอยา่งดี รวมถึงขอ้ห้ามและขอ้ควร ระวงัในการฟ้ืนฟูผูป่้วยโรคปอด เช่น ผูป่้วย

โรคหวัใจ หรือโรคทางสมองท่ีกาํลงัอยูใ่นขั้นวกิฤต ผูป่้วยกระดูก  ซ่ีโครงหกั เป็นตน้ 

โปรแกรมการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ มีดังนี ้

                 1.   การออกกาํลงักายทัว่ไป 

1.1 ออกกาํลงัแบบแอโรบิค ( aerobic) แนะนาํให้ใช้วิธีการเดินหรือข่ีจกัรยาน เป็นวิธีท่ี

เหมาะสม โดยให้ผูป่้วยกาํหนดระยะเวลาการออกกาํลงัดว้ยตนเอง คือ ออกกาํลงัจนรู้สึกเหน่ือย หรืออาจ

ทดสอบเบ้ืองตน้ โดยวธีิ 6 – minute walk หรือ 12 – minute walk test 

1.2 muscle training ใหผู้ป่้วยฝึกการบริหารร่างกายในท่าต่าง ๆ แนะนาํใหท้าํวนัละ  

1 คร้ัง 3 – 5 วนั/สัปดาห์ 

 

โปรแกรมบริหารร่างกายทัว่ ไป  

 

ลาํดับท่า ท่า กจิกรรม 
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1. ท่าฝึกหายใจ นัง่สบาย ๆ มือทั้งสองขา้งวางไวท่ี้หนา้ทอ้ง หายใจเขา้ทางจมูก 

2. ท่ากางแขน เหยยีดแขนทั้งสองขา้ง ตรงมาขา้งหนา้เสมอไหล่ กางแขน เหวีย่งแขน

ไปดา้นขา้ง พร้อมกบัสูดหายใจเขา้เตม็ท่ี หุบแขนมาท่ีเดิม หายใจออก

ทาํปากจู๋ และแขม่วทอ้ง 

3. ท่ากระดกขอ้เทา้ นัง่สบาย ๆ เหยยีดขาตรง กระดกขอ้เท◌้า สลบัซา้ย - ขวา 

4. ท่าเหวีย่งแขน ยนืกางขาเล็กนอ้ย เหวีย่งแขนไปดา้นหนา้ข้ึนเหนือศีรษะ พร้อมกบั

สูดหายใจเขา้เตม็ท่ี เอาแขนลงขา้งลาํตวั พร้อมกบัหายใจออกทาํปากจู๋ 

และแขม่วทอ้ง 

5. ท่าบิดข้ีเกียจ ยืน่มือซา้ย จบัพนกัพิงใหแ้น่น ตวัตรง หายใจเขา้ บิดตวัเหวีย่งแขนไป

ทางขวา หายใจออก ทาํปากจู๋ และแขม่วทอ้ง เหวีย่งแขนกลบัมาท่ีเดิม 

และทาํสลบัอีกขา้ง 

6. ท่าเดินตามสบาย ใหเ้ดินตามสบาย ๆ พร้อมกบัหายใจเขา้เตม็ท่ี หายใจออกทาํปากจู๋ 

พร้อมแขม่วทอ้ง 

7. ท่าพกั ยนืเหวีย่งแขนสลบัซา้ย – ขวา พร้อมกบัฝึกหายใจ 

 

หมายเหตุ ใหฝึ้กท่าละ 5 คร้ัง ทาํทุกวนั วนัละ 2 เวลา ถา้อาการดีข้ึน ฝึกมากข้ึน โดยการเพิ่มจาํนวนคร้ังแต่

ละท่า 

2.  การฝึกกล้ามเนื้อหายใจ ( respiratory muscle training )  ทาํโดยการฝึกให้ผูป่้วยหายใจดว้ย

วธีิ pursed lips นานประมาณ 5 นาที ทั้งน้ีอาจทาํพร้อมกนัไป กบัการบริหารกลา้มเน้ือทัว่ไป ในขอ้ 1.2  

3. การฟ้ืนฟูสมรรถภาพอื่น ๆ ไดแ้ก่ ให้คาํแนะนาํในการประหยดักาํลงังาน เช่น จดัเคร่ืองใชไ้ม้

สอย ให้อยูใ่นท่ี ๆสะดวกต่อการหยิบใช ้เป็นตน้ นอกจากนั้นควรให้สุขศึกษาแก่ผูป่้วยถึง  ธรรมชาติของ

โรค โภชนาการท่ีเหมาะสม รวมทั้งใหก้ารสนบัสนุนในดา้นจิตใจแก่ผูป่้วยดว้ย  

ควรประเมินผลการฟ้ืนฟูสมรรถภาพเป็นระยะ เช่น ทุก 3 เดือน โดยประเมินจากอาการ 

สมรรถภาพการทาํงานของปอด , visual analoque score และ 6 – minute walk test 

1.  การรักษาด้วยวธีิให้ออกซิเจนระยะยาว ( Long term oxygen therapy ) 

ผลดีของการใหอ้อกซิเจนระยะยาว 

- ลดอตัราการตายในผูป่้วย COPD 

- ลดความเขม้ขน้ของเมด็เลือดแดง ( Hct ) 

- ลดอาการหอบเหน่ือย และลดแรงท่ีใชใ้นการหายใจ 

- เพิ่มคุณภาพชีวติ 

- ทาํใหผู้ป่้วยมีอายยุนืนานข้ึน 
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ข้อบ่งช้ี  ในการใหอ้อกซิเจนระยะยาวในผูป่้วย stable COPD 

เน่ืองจากออกซิเจนมีราคาแพง การรักษาดว้ยวิธีน้ีจึงมิอาจกระทาํได ้กบัผูป่้วยทุกรายไป จึงมีขอ้

บ่งช้ีท่ีจะใหด้งัน้ีคือ 

1. มีระดบั PaO2 ≤  55 mmHg หรือ Oxygen saturation ≤ 88% 

2. มีระดบั PaO2  ระหวา่ง 55 – 59 mmHg และมีภาวะดงัต่อไปน้ี ขอ้ใดขอ้หน่ึง 

 2.1  corpulmonale 

 2.2  pulmonary hypertension 

 2.3 erythrocytosis ( Hct > 55% ) 

การให้การรักษาดว้ยออกซิเจนระยะยาวนั้น ควรแนะนาํให้ผูป่้วยสูดดมออกซิเจน เป็นเวลาไม่

นอ้ยกวา่ 15 ชัว่โมง / วนั และไม่ควรเวน้ระยะนานเกิน 2 ชัว่โมง และควรให้ในขณะนอนหลบัเสมอ จะให ้

flow ประมาณ 1 – 3 ลิตร/ นาที อุปกรณ์ในการใหอ้อกซิเจนท่ีสะดวกท่ีสุด คือ  nasal cannula 

รูปแบบของออกซิเจนทีใ่ห้กบัผู้ป่วยมีดังนี ้

1. Compress gas system ซ่ึงบรรจุในถงัออกซิเจน มีราคาถูก ข้อเสีย คือ มีขนาดใหญ่ 

เคล่ือนยา้ยลาํบาก นาํติดตวัไปไม่ได ้ตอ้งเติมออกซิเจนบ่อย 

2. Liquid oxygen system ขอ้ดีคือ มีขนาดเล็ก พกติดตวัได ้และสามารถเติมออกซิเจนได ้

ขอ้เสียคือมีราคาแพง 

3.  Oxygen concentrator ซ่ึงสามารถผลิตออกซิเจนออกมาจากบรรยากาศไดด้ว้ยตนเอง โดยใช้

หลกัการกรองออกซิเจนผา่นผนงั membrane ท่ีสร้างดว้ย aluminum silicate แต่มีราคาแพง 

4.  การรักษาอืน่ ๆ ท่ียงัไม่มีขอ้มูลสนบัสนุนแน่ชดั หรืออยูใ่นขั้นตอนการศึกษา 

                  4.1  ยาขบัเสมหะหรือยาละลายเสมหะ อาจช่วยในแง่บรรเทาอาการไอ และทาํให้เสมหะออกได้

ง่ายข้ึน แต่ไม่ช่วยเพิ่มสมรรถภาพของปอด 

                  4.2  ยากระตุน้การหายใจ เช่น doxapram และ almitrine โดยเฉพาะ almitrine นอกจากมีฤทธ์ิ

กระตุน้ peripheral chemoreceptor แลว้ ยงัทาํให้ ventilation – perfusion matching ดีข้ึนดว้ย อยา่งไรก็ตาม

ยาน้ีทาํใหมี้ภาวะ pulmonary hypertension ได ้จึงไม่แนะนาํใหใ้ช ้

                  4.3  Alpha –1 antitrypsin protien ใชใ้นการรักษาผูป่้วย COPD ท่ีเกิดจากภาวะขาดเอนไซม ์

Alpha –1 antitrypsin protien ซ่ึงก็ยงัไม่แน่ชดัวา่สามารถชะลอการเกิดถุงลมโป่งพองได ้

                 4.4  การปลูกถ่ายปอด ปัจจุบนันาํมาใชรั้กษาผูป่้วย COPD ระยะทา้ยไดผ้ล โดยมีอตัรารอดชีวิต

ภายหลงั 2 ปี ประมาณ 60 – 70 % แต่มีปัญหาในแง่ของจาํนวนผูบ้ริจาคอวยัวะ  
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การพยาบาลผู้ป่วยโรคหืด 
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บทท่ี  3 

กรณีศึกษา 

 

9.2  ข้อมูลทัว่ไป   

ขอ้มูลทัว่ไปของผูรั้บบริการ                                                                                                                                                             

 ผูป่้วยเด็กชายไทย  อาย ุ 7  ปี   2  เดือน  ความสูง 120 เซนติเมตร  นํ้าหนกั 25 กิโลกรัม นา้

หนกัและส่วนสูงอยูใ่นเกณฑ์ปกติ   พฒันาการสมวยั สถานภาพโสด เช้ือชาติไทย  สัญชาติไทย นบัถือ

ศาสนาพุทธ ระดบัการศึกษา   เรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี  1 บิดามารดาประกอบอาชีพทาํนา - ทาํสวน  

รับไวใ้นโรงพยาบาล     :      วนัท่ี  10  มีนาคม  2554 เวลา 23.30 น. 

วนัท่ีจาํหน่าย                 :     วนัท่ี  13  มีนาคม  2554   เวลา 11.30 น. 

อาการสาํคญัท่ีมาโรงพยาบาล    :  หายใจเหน่ือยหอบก่อนมา  5 ชัว่โมง ก่อนมาโรงพยาบาล 

ประวติัการเจบ็ป่วยในปัจจุบนั   :   1 วนัก่อนมาโรงพยาบาลหายใจ

เหน่ือย       หอบ หายใจลาํบากมีปีกจมูกบาน ไอมีเสมหะสีเขียว ไม่มีไข ้ 

นอนราบไม่ได ้ญาติจึงนาํส่งโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ  ศูนยอ์นามยัท่ี 

11 แพทยรั์บไวรั้กษาตวัในโรงพยาบาลแผนกผูป่้วยใน   

ประวติัการเจ็บป่วยในอดีต        :  ผูป่้วย เป็นโรคหืด ตั้งแต่ 1 มกราคม 2552  มารักษาท่ีโรงพยาบาลดว้ย

อาการหายใจ เหน่ือยหอบ ไอมีเสหะ ผูป่้วยมีอาการหอบหืดเม่ือฝนตก

หรืออากาศเปล่ียนแปลง  แพทยว์ินิจฉัย  Asthma attack ไดรั้บยาขยาย

หลอดลมชนิดกินและ นดัเขา้คลินิก Asthma  เดือนละคร้ัง ผูป่้วยไม่เคย

ขาดนดั  กระทัง่ปี2554 มารดาพาผูป่้วยไปเยี่ยมญาติท่ีจงัหวดัเชียงใหม่

มารดาลืมยาพน่ไวท่ี้บา้นจึงซ้ือยาพ่นเอง  วนัท่ี  26  มกราคม  2555  ผูป่้วย

ขาดนดัคลินิก Asthma  เพราะคิดวา่หายเป็นปกติแลว้จนกระทัง่มีอาการ

เหน่ือยหอบและตอ้งรักษาตวัในโรงพยาบาลคร้ังน้ี 

                                                :  ปฏิเสธการเจบ็ป่วยดว้ยโรคติดต่อหรือโรคร้ายแรง  

                                                     :  ปฏิเสธการผา่ตดัหรือไดรั้บอุบติัเหตุร้ายแรง 

ประวติัการเจบ็ป่วยในครอบครัว  :  มารดามีประวติัเป็นโรคหอบตั้งแต่เด็ก   ขณะน้ีหายเป็นปกติแลว้   

ปฏิเสธสมาชิกในครอบครัวเจบ็ป่วยดว้ยโรคร้ายแรง  โรคเร้ือรัง  และ

โรคติดต่อทางพนัธุกรรมใดๆ     

 ประวติัการแพย้าและสารเคมี     :   ปฏิเสธการแพย้าอาหารและสารเคมี 

ประวตัิส่วนตัวและสังคม (Person and social history) 

เป็นบุตรคนแรกของครอบครัว มีนอ้งสาว 1 คน บุคคลในครอบครัวสุขภาพแข็งแรงดี บิดาด่ืม

สุรา วนัละ 1 ขวดและ สูบบุหร่ีวนัละประมาณ 10 มวนบิดาเป็นคนอารมณ์ฉุนเฉียว ใจร้อน ถา้เมาเหลา้จะ
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ทะเลาะเบาะแวง้กบัเพื่อนบา้นและมารดาเป็นประจาํ บิดาประกอบอาชีพและประมง  มารดาเป็นช่างเสริม

สวยมารดาเป็นคนอารมณ์ดีใจเยน็  มีมนุษยสัมพนัธ์ดีรักลูกๆมาก  จะค่อยปกป้องลูกๆตลอด มารดาเป็นคน

ภาคเหนือนานๆกลบับา้นคร้ัง มีประวติัเป็นโรคหืดรักษาหายขาดแล้วมาประมาณ 20 ปี  ไม่มีบุคคลใน

ครอบครัวป่วยเป็นโรคทางพนัธุกรรม  ตาผูป่้วยเป็นโรคหืดยงัมีชีวิตอยู ่  ผูป่้วย มีนิสัย ร่าเริง คุยเก่ง กลา้

แสดงออก มีมนุษยส์ัมพนัธ์ดีกบัทุกคน 

ประวตัิการตั้งครรภ์และการคลอด (ดุสิต,2553) 

มารดาตั้งครรภค์รบกาํหนด คลอดตอน อายคุรรภ3์9 สัปดาห์ 5 วนั ผลเลือดตอนตั้งครรภป์กติ 

บิดาสูบบุหร่ีทุกวนัวนัละประมาณ 10 มวน คลอดปกติ เดือนมกราคม 2548 นํ้าหนกัแรกคลอด 2,480 กรัม 

ยาว 48 เซนติเมตร เส้นรอบศีรษะ 39 เซนติเมตร Apgar score  10  คะแนน ไดรั้บวคัซีนขั้นพื้นฐานครบ  

ประวตัิเกีย่วกบัส่ิงแวดล้อม 

 บา้นเป็นบา้นไมช้ั้นเดียวยกสูง อยูใ่กลถ้นนมีฝุ่ นละอองบา้งเป็นบางช่วงถา้ฝนไม่ตก จาํนวน

สมาชิกในบา้นมี 4 คน คือบิดา มารดา ผูป่้วยและนอ้งสาว  ไม่มีสัตวเ์ล้ียงใบบา้น  บิดาสูบบุหร่ีทุกวนัวนัละ

ประมาณ 10 มวน  ไม่มีสัตวเ์ล้ียงในบา้น 

ประวตัิการเลีย้งดู   

ผูป่้วยอายุ 1-2 ปี มารดาจา้งพี่เล้ียงขา้งบา้นเป็นคนดูแลเน่ืองจากตอ้งทาํงานเป็นช่างเสริมสวย

แต่เม่ือผูป่้วยไม่สบายได้หยุดงานแล้วกลบัมาเล้ียงลูกเองประมาณ 3 ปีพอผูป่้วยไปโรงเรียนมารดาได้

กลบัไปเป็นช่างเสริมสวยต่อเพื่อช่วยหารายไดใ้หแ้ก่ครอบครัว 

ประวตัิโภชนาการ  

ไดรั้บนมแม่อยา่งเดียว 6 เดือนหลงัจากนั้นไดน้มแม่และอาหารตามวยัจนอายคุรบ 2 ปี 

ประวตัิการเจริญเติบโต พฒันาการและการเสริมสร้างภูมิคุ้มกนั 

ทารกคลอดนํ้าหนกันอ้ย นํ้าหนกัแรกคลอด 2,480 กรัม แต่หลงัจากนั้นนํ้าหนกัและส่วนสูง 

อยูใ่นเกณฑป์กติ การพฒันาการสมวยัและไดรั้บวคัซีนครบตามเกณฑ ์ 

ปฏิเสธการเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรงใดๆมาก่อน  ปฏิเสธการเจ็บป่วยด้วยโรคติดต่อทาง

เพศสัมพนัธ์ 

การผ่าตัด  : ปฏิเสธการผา่ตดั 

อุบัติเหตุ    :  3  สิงหาคม  2551   Dog bite ไดรั้บ วคัซีนพิษสุนขัครบ 

1.5  ประวตัิยาและอาการภูมิแพ้ (Drugs and allergies) 

ปฏิเสธการแพย้า สารเคมี และอาหาร แพอ้ากาศเวลาอากาศเปล่ียนแปลง เป็นโรคหืดมา 4 ปี

เขา้คลินิกโรคหืดท่ีศูนยอ์นามยัท่ี 11 

 ประวตัิการเจ็บป่วยของบุคคลในครอบครัว 

ตา ของผูป่้วยมีประวติัเป็นโรคหืด ขณะน้ียงัมีชีวติอยู ่มีประวติัเป็นโรคหืดเป็นๆหายๆ มารดา

ผูป่้วยเป็นโรคหืดตั้งแต่เด็กตอนน้ีรักษาหายขาดแลว้ 
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ประวตัิครอบครัว ผังเครือญาติ( Family  Genograme  ) 

 

 

78 ปี  asthma                            75 ปี                        72  ปี                                         65  ปี        

 

 

 

 

  

                               

      33 ปี                  30    ปี                         asthma                                                                25 ปี 

 

 

                                                                               

                                                                            

สัญลกัษณ์ 

 

                                  ผูช้าย 

 

   ผูห้ญิง 

 

    ผูป่้วย 

 

                                                     สัมพนัธภาพสนิทกนั 

 

 

 

5 ปี 7 ปี 

30 ปี 27 ปี 
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ลกัษณะทัว่ไป   

                   ผูป่้วยเด็กชายไทยผวิดาํแดง การแต่งกายสะอาดเหมาะสม  รู้สึกตวัดี  หายใจเหน่ือยปีกจมูกบาน 

การเจริญเติบโต   นํ้าหนกัและส่วนสูงตามเกณฑ ์(อา้งอิง ตามกราฟ แสดงเกณฑ์อา้งอิงการเจริญเติบโตของ

เพศชาย อาย ุ2-7 ปี ของกรมอนามยั) พฒันาการสมวยั (อนามยั 49 กรมอนามยั)  

การตรวจร่างกายตามระบบ(ดุสิต,2553) 

สัญญาณชีพ  :  อุณหภูมิร่างกาย  37.5  องศาเซลเซียส  ชีพจร  100  คร้ัง/นาที  อตัราการหายใจ  30  คร้ัง/

นาที  หายใจปีกจมูกบานความดนัโลหิต  110/70  มิลลิเมตรปรอท    

ผวิหนังและเลบ็  :  ผวิหนงัมีความตึงตวัดี เล็บมือและเล็บเทา้สะอาด Capillary refill คืนตวัภายใน 2 วนิาที

ไม่มีผืน่คนั  ไม่มีผวิแหง้แตก   ไม่มีรอยนูน   หรือบวม   เล็บปกติ    ไม่มีเล็บชอ้น   

ศีรษะ  :  ผมสั้นตรง  หนงัศีรษะไม่มีรังแค กะโหลกศีรษะไดรู้ป 

ใบหน้า  :  ใบหนา้เหมือนกนัทั้งสองขา้ง ไม่มี Facial palsy 

ตา :  หนงัตาไม่บวม ไม่ตก  เปลือกตาไม่มีการอกัเสบหรือกอ้นบวม ลูกตาปกติ เยื่อบุตาไม่ซีด การ

เคล่ือนไหวของลูกตาปกติ รูม่านตา  2.5 มิลลิเมตร  ทั้งขา้งซา้ยและขวา  มีปฏิกิริยาต่อแสงทั้งสองขา้ง 

หู  :  การไดย้นิปกติ  ไม่เป็นหูนํ้าหนวกหรือหูอกัเสบ  ไม่มีประวติัการไดรั้บการกระทบกระเทือนรุนแรงท่ี

บริเวณหู   การไดย้นิเท่ากนัทั้งสองขา้ง  ไม่มีอาการเวยีนศีรษะ 

จมูก :   รูปร่างปกติ ไม่มีนํ้ามูกหรือส่ิงขบัหลัง่ออกจากจมูก กดบริเวณโพรงจมูกไม่เจบ็  การรับกล่ินปกติ    

ไม่มีอาการคดัจมูก 

ช่องปาก   :    ไม่มีกล่ินปาก  ไม่มีแผลท่ีริมฝีปาก    ฟันไม่มีฟันผุ มีคราบหินปูนเกาะท่ีตวัฟันเล็กนอ้ย  ไม่มี

เหงือกอกัเสบ  ไม่มีปัญหาดา้นการเค้ียว  

คอ   :  ไม่มีอาการปวดคอ ไม่เจบ็คอ  ไม่มีกอ้นท่ีคอ   เส้นเลือดท่ีคอไม่โป่งพอง 

ต่อมนํา้เหลอืง   :    ไม่มีกอ้นท่ีหลงักกหู  คอ  รักแร้  หรือขาหนีบ   

เต้านม    :    ไม่พบความผดิปกติ 

 ทรวงอกและทางเดินหายใจ   :  สีผิวปกติ  ลกัษณะสมมาตรกนัทั้งซ้ายขวา มองไม่เห็นเส้นเลือดดาํท่ีทอ้ง  

สะดืออยูต่รงกลางรูสะดือลึกสีเดียวกบัผนงัหนา้ทอ้ง  การเคล่ือนไหวหนา้ทอ้งตามจงัหวะการหายใจ  หนา้

ทอ้งจะขยายตวัออกเม่ือหายใจเขา้  และยบุลงเม่ือหายใจออกและมองเห็นการเคล่ือนไหวของหนา้ทอ้งตาม

จงัหวะการหายใจไดช้ดัเจน มีอาการหายใจลาํบาก /เหน่ือย/หอบส่วนมากช่วงเชา้หลงัต่ืนนอน  ไอมีเสมหะ

สีขาวใสเกือบทุกวนั   บางคร้ังรู้สึกหายใจไม่เต็มอ่ิม  ฟังปอด 2 ขา้งไดย้ินเสียงวี๊ด  อตัราการหายใจ   30 

คร้ังต่อนาที  ไม่มีอาการเจบ็หรือแน่นหนา้อก 
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หัวใจและหลอดเลอืด   :   ไมมี่อาการเจบ็หนา้อก  มีอาการเหน่ือยง่ายเวลาฝนตกหรืออากาศเปล่ียนแปลง  

ไม่มีประวติัโรคล้ินหวัใจร่ัว  ไม่มีอาการบวมท่ีปลายขา ไม่มีปลายมือปลายเทา้เขียว    

ระบบทางเดินอาหาร   :    กดทอ้งไม่เจบ็ คลาํไม่พบกอ้น ตาและตวัไม่เหลืองไม่มีอาการคล่ืนไส้อาเจียน  

หรือปวดแน่นทอ้ง รับประทานอาหารไดป้กติ  ไม่มีอาการทอ้งผกู 

ระบบประสาท   :    การรับรู้ปกติ พดูคุยรู้เร่ืองไม่เคยมีประวติัแขนขา อ่อนแรง  ชา  หรือชกักระตุก  

กล้ามเนื้อและกระดูก   :   กลา้มเน้ือและกระดูกมีการเคล่ือนไหวปกติ   กาํลงัแขนขาปกติ   กระดูกสันหลงั

ตรง 

แขนขาไม่บวม  ไม่มีประวติัแขนขาหกัหรือการผา่ตดัหรือไดรั้บบาดเจ็บ   การยืนเดิน ปกติ ไม่มีเส้นเลือด

ขอด  ไม่มีอาการปวด บวม แดง ของขอ้  

ระบบปัสสาวะ  :   ปัสสาวะปกติวนัละ  4-5 คร้ังไม่มีปัสสาวะแสบขดั  ไม่มีอาการปวดทอ้งนอ้ยหรือปวด

หลงั 

ระบบต่อมไร้ท่อ    :  ผูป่้วยไม่เคยมีประวติัการป่วยเป็นโรคเบาหวาน จากการตรวจพบต่อมไทรอยดไ์ม่โต  

การประเมินสภาพจิตใจ :  ผูป่้วยรับรู้สภาพความเจบ็ป่วยวา่ตอ้งรับการรักษาโดยการใชย้าพน่ควบคุม

อาการ และยาพน่ป้องกนัอาการหอบ  ช่วงหลงัรักษาไม่ต่อเน่ืองและขาดนดั  1 คร้ัง เพราะมารดาคิดวา่หาย

แลว้ไม่เป็นตอ้งรักษาต่อเน่ือง  ไม่มีอาการหงุดหงิดแต่มีความวติกกงัวลเก่ียวกบัโรคท่ีเป็นอยู ่  ใหค้วาม

ร่วมมือในการรักษาดี 

แบบแผนการดําเนินชีวติ  :   ผูป่้วยช่วยเหลือตวัไดป้กตินอนหลบัวนัละ  8 - 10  ชัว่โมง รับประทานอาหาร

วนัละ  3  ม้ือ ถ่ายปัสสาวะปกติตอนกลางวนัวนัละ  3 - 4 คร้ัง  ตอนกลางคืน 1 คร้ังและบางวนัไม่ไดถ่้าย

ปัสสาวะตอนกลางคืน ถ่ายอุจจาระ  1-/2  คร้ังต่อวนั ไม่มีทอ้งผกู  ขณะรักษาตวัท่ีโรงพยาบาลกลางวนัไม่

นอน   กลางคืนนอน  6 - 8ชัว่โมง รับประทานอาหาร 3 ม้ือ รับประทานอาหารไดป้กติ ไม่มีอาการคล่ืนไส้

อาเจียน 
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ผลการตรวจของห้องปฏิบัติการ (10 มีนาคม 2554) 

Complete  Blood  Count 

ชนิดการตรวจ ค่าปกติ 
ผลการตรวจ 

12 กุมภาพนัธ์2555 

RBC  

Platelets 

Hematocrit 

MCV 

MCH 

MCHC 

Hemoglobin 

WBC 

Differential  Count 

Neutrophil 

Lymphocyes 

Monocytes 

 

4.5 – 5.9 M/mm 

150,000 – 450,000  cell/cu.mm 

35.0 – 54.0% 

83.0 – 98.0 fl 

25. 0 – 33.0 pg 

28.0 – 40.0 g/dl 

12.0 – 18.0 g/dl 

5,000 – 10,000 cell/cu.mm 

 

55 – 77% 

25 – 35% 

2 – 7% 

5.10 

345,000 

37.5% 

73.5fl 

24.3pg 

33.1H 

12.4g/dl 

13,400 

 

86.0% 

10.2% 

1.8% 

 

 

ค่า   PEER  FLOW   

                วนัท่ี 10 มีนาคม 2554  เท่ากบั 70 % 

                วนัท่ี 10 มีนาคม 2554  เท่ากบั 84 % 

                วนัท่ี 10 มีนาคม 2554  เท่ากบั 95 % 

การวนิิจฉัยเบือ้งต้น                      :    Asthma   Disease   

การวนิิจฉัยคร้ังสุดท้าย                 :    Asthma   Disease   

สรุป และการจัดลาํดับปัญหา( Problem  list )  

Disease :  ผูป่้วยเป็นAsthma มีประวติั แพอ้ากาศ เม่ือมีอากาศเปล่ียนแปลง แรกพบผูป่้วย

หายใจเหน่ือย  ปีกจมูกบาน  อตัราหายใจ 30 คร้ัง/นาที   

Illness :  วติกกงัวลกบัโรคท่ีเป็นอยูแ่ละโรคมีการกาํเริบเป็นช่วงๆ      
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Ideas  :   รับรู้วา่ตนเองป่วย   ตอ้งพน่ยาสมํ่าเสมอ  ช่วงหลงัมารดาคิดวา่อาการหายขาดจึงไม่

มาตรวจตามนดั 

Felling:   กงัวลกลวัวา่พน่ยาแลว้อาการหอบไม่ทุเลาอาจจะตอ้งนอนโรงพยาบาล  

จะเป็นภาระใหก้บัมารดา 

Function:  ตอนเหน่ือยหอบทาํใหท้าํกิจวตัรประจาํวนัและออกแรงไดน้อ้ยลง 

Expection: ไม่อยากใหอ้าการหอบกาํเริบ สามารถดูแลตนเองท่ีบา้นไดไ้ม่ตอ้งนอน

โรงพยาบาล                                             

 การรักษาขณะนอนพกัรักษาในโรงพยาบาลแผนกผู้ป่วยในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ  ศูนย์อนามัยที ่ 11       

     1. salbutamal  1 หลอด พ่น ทุก 8 ชัว่โมงและเวลาหอบ (10 มีนาคม 2554-12 มีนาคม 

2554)  เป็นยาขยายหลอดลมบรรเทาอาการเหน่ือยหอบ 

2. dexamethazone  2 มิลลิกรัม เขา้หลอดเลือดดาํทุก 6 ชัว่โมง   (10 มีนาคม 2554)เป็นยาท่ี

มีฤทธ์ิตา้นการอกัเสบ   ลดการอกัเสบการบวมของผนงัคลอดลม 

       3. paracetamol (125มิลลิกรัม)รับประทานคร้ังละ หน่ึงชอ้นชาคร่ึง เวลาปวดหรือมีไข ้ห่าง

กนัทุก 4- 6 ชัว่โมง   ( เร่ิม 10  มีนาคม 2554)          

       4. Budesonide MDI( 100 ไมโครกรัม )  กดพน่  1  คร้ัง  กบั spacer วนัละ  2  คร้ัง  เชา้ –

เยน็ 

( เร่ิม 10  มีนาคม 2554)   ยาท่ีใชค้วบคุมอาการ (Controller)  เป็นยาท่ีมีฤทธ์ิตา้นการอกัเสบ   ลดการอกัเสบ

การบวมของผนงัคลอดควบคุมอาการและลดอาการกาํเริบของโรค 

    5.  salbutamol MDI กดพน่  1  คร้ัง  เวลามีอาการเหน่ือยหอบ( เร่ิม 10  มีนาคม 2554)      

เป็นยาขยายหลอดลมบรรเทาอาการ  (Reliever) ชนิดออกฤทธ์ิเร็วป้องกนัไม่ให้เกิดหอบหืดท่ีรุนแรง 

       6. amoxicillin syrup รับประทานคร้ังละ หน่ึงชอ้นชาคร่ึง วนัละ  3  คร้ัง  หลงัอาหารเชา้-

เท่ียง-เยน็( เร่ิม 10  มีนาคม 2554และใหก้ลบัไปรับประทานต่อหลงัจาํหน่ายออกจากโรงพยาบาลอีก 1 

อาทิตย)์     เป็นยาปฏิชีวนะ   ใหเ้พราะผูป่้วยมีการติดเช้ือระบบทางเดินหายใจ 
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บทท่ี4 

ขอ้วนิิจฉยัทางการพยาบาล 

จากกรณีศึกษาสามารถสรุปขอ้วนิิจฉยัทางการพยาบาลไดด้งัน้ี 

จากกรณีศึกษาสามารถสรุปขอ้วนิิจฉยัทางการพยาบาลไดด้งัน้ี 

ขอ้วนิิจฉยัทางการพยาบาลท่ี  1   เส่ียงต่อภาวะเน้ือเยือ่ในร่างกายไดรั้บออกซิเจนไม่เพียงพอเน่ืองจากการ

หดเกร็งของหลอดลม 

ขอ้มูลสนบัสนุน 

                     Subjective Data     1.  หายใจเหน่ือยหอบ  

                                       2.  ผูป่้วยไอบ่อยมีเสมหะเหนียวในคอ 

                       Objective Data     1. ฟังเสียงปอดไดย้นิเสียงวี้ดทั้งสองขา้ง 

 2.  อตัราการหายใจ 30 คร้ังต่อนาที ผูป่้วยหายใจปีกจมูกบาน O2  

saturation     94  % 

วตัถุประสงค ์

                     เพื่อใหเ้น้ือเยือ่ในร่างกายไดรั้บออกซิเจนเพียงพอ  

เกณฑก์ารประเมินผล 

                      1.  อตัราการหายใจอยูใ่นช่วง 18 - 24 คร้ัง/นาที สมํ่าเสมอ ความเร็ว ความลึกและจงัหวะใน

การหาย ใจปกติ  

                       2. ไม่มีภาวะร่างกายขาดออกซิเจน (cyanosis) คือ ริมฝีปาก ปลายมือ ปลายเทา้เขียว ค่า

ออกซิเจนในร่างกายมากกวา่ 90 เปอร์เซ็นต ์ ฟังเสียงปอดไดย้นิเสียงวี้ดลดลง 
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กิจกรรมการพยาบาล 

                       1. ดูแลใหไ้ดรั้บยาขยายหลอดลม Salbutamal 1 NB ทนัที และ 1 NB ทุก 8 ชัว่โมงและเวลา

หอบ ตามแผนการรักษาของแพทยแ์ละสังเกตอาการขา้งเคียงจากการใชย้า เช่น ปวดศีรษะมาก ใจสั่น ความ

ดนัโลหิตลดลงอยา่งรวดเร็ว หมดสติ ถา้พบอาการดงักล่าวใหก้ารช่วยเหลือตามขอบเขตแห่งวชิาชีพและ

รายงานแพทยท์ราบ 

2. ดูแลใหไ้ดรั้บยา dexamethazone  2 มิลลิกรัม เขา้หลอดเลือดดาํทุก 6 ชัว่โมง   ตามแพทย์

การรักษาของแพทย ์และสังเกตอาการแพย้าชนิด เช่น หายใจลาํบาก นอนไม่หลบั กระสับกระสาย วติก

กงัวล ซึมเศร้า ปวดศีรษะ อารมณ์แปรปรวน ชกั มีอาการทางจิต Vertigo หวัใจเตน้ผดิจงัหวะ บวม สูญเสีย

โปแตสเซียม ความดนัโลหิตสูง เป็น cushing ’s syndrome หากพบอาการดงักล่าวรีบรายงานแพทยเ์วร

ทราบ  

3.ใหอ้อกซิเจนแคนนูลา 3 ลิตรต่อนาทีเพื่อป้องกนัภาวะร่างกายขาดออกซิเจน 

4. จดัใหผู้ป่้วยนอนศีรษะสูงประมาณ 45 องศา เพื่อใหก้ลา้มเน้ือหนา้ทอ้งหยอ่นตวั ปอด

ขยายตวัไดดี้ข้ึนและปอดมีพื้นท่ีในการแลกเปล่ียนก๊าชเพิ่มข้ึน 

5. ใชหู้ฟังตรวจสอบเสียงการหายใจท่ีปอด เพื่อประเมินความผดิปกติจากมีการอุดกั้นของ

ทางเดินหายใจ ซ่ึงอาจเกิดเน่ืองจากเสมหะอยูใ่นหลอดลมปอดหรือถุงลมปอด 

6. สังเกตอาการขาดออกซิเจนท่ีผวิหนงั เล็บ เยือ่บุช่องปาก ริมฝีปากเขียวหรือไม่ โดยการกด

เล็บมือพอให้เน้ือเล็บใตน้ิ้วมือซีดแลว้ปล่อยทนัที ในคนปกติเน้ือใตเ้ล็บท่ีซีดจะกลบัแดงภายใน 1 วนิาที 
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บนัทึกอาการเปล่ียนแปลงอยา่งสมํ่าเสมอ ถา้พบภาวะขาดออกซิเจนใหก้ารช่วยเหลือตามขอบเขตแห่ง

วชิาชีพ รายงานแพทยแ์ละช่วยเหลือต่อไป  

7. วดัสัญญาณชีพทุก 30 นาที และติดตามการเปล่ียนแปลงของผูป่้วย สังเกตและบนัทึกการ

หายใจ เพื่อประเมินภาวการณ์หายใจและใหค้วามช่วยเหลืออยา่งถูกตอ้งต่อไป 

8.  แนะนาํการไออยา่งมีประสิทธิภาพและวธีิการไอท่ีถูกวธีิเพื่อช่วยในการขบัเสมหะท่ีคัง่คา้ง

ในระบบทางเดินหายใจออกไดดี้มีขั้นตอนดงัน้ีใหผู้ป่้วยนัง่ในท่าท่ีสบายไม่เกร็งกลา้มเน้ือส่วนใดของ

ร่างกายหุบปากและสูดหายใจเขา้ทางจมูกชา้ ๆ อยา่งเตม็ท่ีกลั้นหายใจไวป้ระมาณ 2-3 วนิาทีโนม้ตวัไป

ขา้งหนา้เล็กนอ้ยอา้ปากกวา้ง ๆแลว้ไอออกมาติดต่อกนัประมาณ 2 - 3 คร้ังเพื่อใหเ้สมหะออกมาแลว้พกั

โดยการหายใจเขา้ออกชา้ ๆ และเคาะปอดหลงัพน่ยาเพื่อขบัเสมหะไดดี้ข้ึน 

9.  แนะนาํไม่ใหผู้ป่้วยออกแรงหรือพดูโดยไม่จาํเป็น ช่วยเหลือกิจกรรมในการรับประทาน

อาหาร ด่ืมนํ้า ใหผู้ป่้วยทาํกิจกรรมทุกอยา่งท่ีเตียงโดยพยายามทาํในเวลาเดียวกนัเพื่อให้ผูป่้วยไดพ้กัผอ่น

และลดการใชอ้อกซิเจนในการเผาผลาญใหเ้กิดพลงังานของร่างกาย 

10.  แนะนาํวธีิการใชย้าขยายหลอดลม Salbutamal MDI กดพน่ 1 คร้ังเวลามีอาการเหน่ือย 

และ Budesonide MDI( 100 ไมโครกรัม )  กดพน่  1  คร้ัง  กบั spacer วนัละ  2  คร้ัง  เชา้ –เยน็ ท่ีถูกตอ้งแก่

ผูป่้วยดงัน้ี 
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               10.1   เปิดฝาครอบท่ีปิดส่วนสาํหรับพน่เขา้ปากออกแลว้เขยา่กระป๋องบรรจุยาเม่ือใชแ้ต่ละ

คร้ัง 

    10.2   ถืออุปกรณ์สําหรับพ่นให้ตั้งตรงโดยน้ิวโป่งอยูด่า้นล่างและวางอีกหน่ึงหรือสองน้ิว

ไวบ้น   กระป๋องหายใจออกทางปากอยา่งชา้ ๆ  

    10.3  ใส่อุปกรณ์สําหรับพ่นเขา้ปาก อมไวร้ะหวา่งพ่นบนกบัฟันล่างแลว้ปิดปากให้สนิท

เร่ิม            หายใจเขา้ทางปากช้า ๆ พร้อมกบักดกระป๋องลงพ่นยา 1 คร้ัง หายใจเขา้

ลึก ๆ และสมํ่าเสมอ 

10.4   นาํอุปกรณ์สาํหรับพน่ออกจากปากและกลั้นหายใจไว ้10วินาทีหรือนานเท่าท่ีทาํได้

แลว้ หายใจออกชา้ๆ  

10.5   ถา้จะพน่อีกคร้ังใหร้ออยา่งนอ้ย 1 นาที และทาํซํ้ าตามขอ้ 2, 3, และ 4  

10.6   หลงัพน่ยาเสร็จใหบ้ว้นปากดว้ยนํ้าอุ่นทุกคร้ังเพื่อป้องกนัการเกิดเช้ือราในช่องปาก 

11.  จดัส่ิงแวดลอ้มท่ีเหมาะสมในการดาํรงชีวิตประจาํวนัเพื่อลดการออกแรงและลดการใช้

ออกซิเจน 

ผลการประเมิน 

1. อตัราการหายใจอยูใ่นช่วง  24 - 26 คร้ัง/นาที ชีพจร 86 - 94 คร้ัง/นาที สมํ่าเสมอ ความดนั

โลหิต 90/60-110/70   มิลลิเมตรปรอท สัญญาณชีพปกติไม่มีภาวะขาดออกซิเจน ริมฝีปาก ปลายมือ ปลาย

เทา้ไม่เขียว ออกซิเจนในร่างกาย 96-98 เปอร์เซ็นตฟั์งเสียงปอดไดย้นิเสียงวี้ดลดลง 

 

 

ขอ้วนิิจฉยัทางการพยาบาลท่ี  2.  เส่ียงต่อการติดเช้ือในระบบทางเดินหายใจ เน่ืองจากมีเสมหะคัง่ในปอด

เป็นจาํนวนมาก 

 ขอ้มูลสนบัสนุน 

       Subjective Data      1.   ผูป่้วยบอกวา่ไอบ่อยและมีเสมหะสีเขียว 

                                                          2.  ครั่นเน้ือคร่ันตวัหนาว ๆ ร้อน ๆ 

       Objective Data         1.  ผูป่้วยไอมีเสมหะสีเขียวจาํนวนมาก ผูป่้วยไม่สามารถขบัเสมหะ 

ออกไดห้มดลกัษณะเสมหะสีเขียวเหนียวขน้ 

                                            2. สังเกตผูป่้วยไอ ขบัเสมหะยงัไม่ถูกวธีิ 

                                                                  3. ฟังปอดมีเสียง Secretion  

                                                                  4. ผูป่้วยมีอุณหภูมิ  ร่างกาย  37.5  องศาเซลเซียส                                  
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วตัถุประสงค ์

ผูป่้วยไม่มีการติดเช้ือระบบทางเดินหายใจ  

เกณฑก์ารประเมินผล 

1.  ผูป่้วยไม่มีอาการไข ้

2.  ปริมาณเสมหะสี  กล่ิน  ลดลง   

3.  ฟังปอดไม่ไดย้นิเสียง Secretion  

กิจกรรมการพยาบาล 

1. ประเมินอาการและการดาํเนินของโรคอยา่งต่อเน่ือง พร้อมบนัทึกการเปล่ียนแปลง   บนัทึก 

Vital signs รวมทั้งอุณหภูมิของร่างกาย   เพื่อประเมินภาวการณ์ติดเช้ือ 

2.  ประเมินลกัษณะเสมหะของผูป่้วย และสอนมารดาของผูป่้วยให้สังเกตลกัษณะเสมหะท่ีมี

การติดเช้ือ  เช่น จาํนวนเพิ่มข้ึน  สีเปล่ียนไป  ใหแ้จง้ใหพ้ยาบาลทราบเพื่อดาํเนินการแกไ้ขต่อไป    

3.  ใชหู้ฟังตรวจสอบเสียงการหายใจท่ีปอด เพื่อประเมินความผดิปกติจากมีการอุดกั้นของ

ทางเดินหายใจ ซ่ึงอาจเกิดเน่ืองจากเสมหะอยูใ่นหลอดลมปอดหรือถุงลมปอด 

4. สอนและฝึกการบริหารการหายใจและการไอท่ีถูกวธีิ  โดยให ้ ผูป่้วยอยูใ่นท่ีท่ีผอ่นคลาย

อาจเป็นท่าท่ีนัง่หรือนอนศีรษะสูง ปล่อยตวัตามสบายไม่เกร็งกลา้มเน้ือส่วนใด ๆ หายใจเขา้ออกลึก ๆ ชา้ๆ 

2-3 คร้ัง จากนั้นสูดหายใจเขา้ชา้ๆ ทางจมูกอยา่งเตม็ท่ีและกลั้นหายใจไวค้รู่หน่ึงประมาณ 2-3วนิาที โนม้

ตวัมาขา้งหนา้เล็กนอ้ย อา้ปากกวา้งๆ และไอออกมาติดต่อกนัประมาณ 2-3 คร้ังใหเ้สมหะออกมา พกัโดย

การหายใจเขา้ออกชา้ๆ เบาๆ 4- 5 คร้ังและใหท้าํซํ้ าจนกวา่เสมหะจะออกหมด 

5. เคาะปอด และดูดเสมหะออกใหผู้ป่้วยในกรณีท่ีผูป่้วยไม่สามารถขบัเสมหะออกไดห้มด 

6.  แนะนาํใหด่ื้มนํ้ามากๆอยา่งนอ้ยวนัละ 1ลิตร เพื่อช่วยละลายเสมหะให้สามารถขบัออกได้

ดีข้ึน 

7.  แนะนาํเช็ดตวัลดไขอ้ยา่งถูกวิธี โดยการเช็ดทวนเข็มนาฬิกาหรือเช็ดเขา้หาหวัใจเพื่อเปิดรู

ขมุขนใหร้ะบายความร้อนออกจากร่างกายไดดี้ข้ึน 

8. ดูแลให้ยา  amoxicillin syrup รับประทานคร้ังละ หน่ึงช้อนชาคร่ึง วนัละ  3  คร้ัง  หลงั

อาหารเชา้-เท่ียง- ตามแผนการรักษาของแพทยเ์พื่อป้องกนัการติดเช้ือ เฝ้าระวงัอาการแพย้า คนั ผื่นข้ึน บวม 

หายใจลาํบาก ความดนัโลหิตลดลงตํ่ามาก หลอดเลือดหยดุทาํงาน ผวิหนงัลอก หนาสั่น เจ็บกลา้มเน้ือ ปวด

คลา้ยเป็นโรคปวดขอ้ และรู้สึกตะคร่ันเน้ือคร่ันตวัตอ้งรายงานใหแ้พทยท์ราบ 
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9. รักษาสุขภาพปากให้ดีอยูเ่สมอ  โดยการแปรงฟันอยา่งน้อยวนัละ  2  คร้ัง  เพื่อลดเช้ือโรค

ในช่องปาก 

 ผลการประเมิน 

1.  ผูป่้วยไม่มีอาการไข ้ อุณหภูมิร่างกาย  37  องศาเซลเซียส 

2.  ผูป่้วยหายใจเป็นปกติไม่มีอาการแน่นหนา้อก 

3.  ปริมาณเสมหะลดลง  สีใสข้ึน   

4.  ฟังปอด ไดย้นิเสียง Secretion ลดลง 

ขอ้วนิิจฉยัทางการพยาบาลท่ี 3 . ไดรั้บอาหารและนํ้าไม่เพียงพอกบัความตอ้งการของร่างกาย  เน่ืองจาก

ผูป่้วย เบ่ืออาหาร 

ขอ้มูลสนบัสนุน 

                  Subjective Data        1.  ผูป่้วยบอกวา่เบ่ืออาหาร รับประทานอาหารไดน้อ้ย  ม้ือละ  3 –4 คาํ 

                  Objective Data            2.  สังเกตผูป่้วยขณะรับประทานอาหาร ผูป่้วยไม่มีความอยาก

รับประทานอาหาร  

วตัถุประสงค ์

เพื่อให้ร่างกายไดรั้บอาหารและสารนํ้าเพียงพอกบัความตอ้งการของร่างกาย 

เกณฑก์ารประเมินผล 

1.   มีความรู้สึกอยากรับประทานอาหารมากข้ึน รับประทานอาหารไดม้ากข้ึน 

2.   ผวิหนงัไม่แหง้  ปัสสาวะสีเหลืองใส 

3. ไม่มีอาการกลา้มเน้ืออ่อนแรงจากภาวะขาดอีเล็คโตรลยัท ์

กิจกรรมพยาบาล 

1.  อธิบายผูป่้วยและญาติทราบถึงความสาํคญัของการไดรั้บสารอาหาร และนํ้าอยา่งเพียงพอ

กบัความตอ้งการของร่างกาย เพื่อความร่วมมือในการปฏิบติัตามคาํแนะนาํ 

2.  ใหผู้ป่้วยไดมี้โอกาสเลือกในการรับประทานอาหาร  โดยสนบัสนุนญาติมีส่วนร่วมในการ

ดูแลและจดัหาอาหารใหผู้ป่้วยตามความตอ้งการและเหมาะสมกบัอาการของผูป่้วย 

3. หลีกเล่ียงการใหก้ารรักษาและพยาบาลท่ีทาํใหผู้ป่้วยเกิดความไม่สุขสบายก่อนการบ

ประทานอาหาร เช่น  การฉีดยา  การใหส้ารนํ้าทางหลอดเลือดดาํ ยกเวน้กรณีฉุกเฉิน 

4.   ทาํความสะอาดช่องปากและฟันก่อนรับประทานอาหาร  โดยใหบ้ว้นปากจะช่วยให ้ เยือ่

บุในช่องปากชุ่มช้ืนและกระตุน้ต่อมนํ้าลายใหมี้การหลัง่นํ้าลายมากเพื่อเพิ่มความ  อยากรับประทานอาหาร

มากข้ึน 

5.  จดัส่ิงแวดลอ้มให้เหมาะสมในการเลือกรับประทานอาหารสามารถหยบิส่ิงของเคร่ืองใช้

ในการรับประทานอาหารไดส้ะดวกข้ึนช่วยใหผู้ป่้วยรู้สึกสบายในการรับประทานอาหาร 
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6.  เพิ่มจาํนวนม้ืออาหาร โดยการแบ่งม้ืออาหารใหมี้เพิ่มมากข้ึน  เพิ่มอาหารวา่งระหวา่ง    ม้ือ  

โดยแบ่งเป็น 5- 6 ม้ือในแต่ละวนั 

7.  ดูแลใหผู้ป่้วยด่ืมนํ้าวนัละ 2,000 - 3,000 มิลลิลิตร  โดยประเมินอาการของภาวะขาดนํ้า 

ไดแ้ก่ อ่อนเพลีย ปากแหง้ ผวิหนงัแหง้ 

8.  แนะนาํญาติจดัซ้ืออาหารท่ีผูป่้วยชอบ ใหรั้บประทานควร เลือกชนิดอาหารท่ีมีโปรตีนสูง  

เป็นอาหารอ่อน  เค้ียวง่าย  ยอ่ยง่าย  หลีกเล่ียงอาหารท่ีทาํใหเ้กิดแก๊ส อาหารรสจดั ควรมีอาหารท่ีช่วยใน

การขบัถ่าย เช่น กลว้ย ส้ม มะละกอ ไม่ควรใหอ้าหารท่ีมีแป้ง ขา้วมากเกินไป จนทาํใหมี้การเพิ่มการผลิต

คาร์บอนไดออกไซด ์และมีการคัง่ในเลือดมากข้ึน 

9.  แนะนาํใหญ้าติ จดัถาดอาหารใหดู้น่ารับประทานและสะอาด ตลอดจนจดัส่ิงแวดลอ้มให้

สะอาด เพื่อกระตุน้ใหผู้ป่้วยรู้สึกอยากรับประทานอาหารมากข้ึน 

10.  ติดตามอาการขาดอีเล็คโตรลยัท ์เช่นแขนขนอ่อนแรง กลา้มเน้ือการหายใจอ่อนแรงซ่ึง

อาจเกิดภาวะหายใจลม้เหลวได ้

ผลการประเมิน 

        1.  ผูป่้วยรับประทานอาหารไดเ้กือบหมดถาด 

        2.  ปัสสาวะปกติ  สีเหลืองใส  ไม่แสบขดั 

        3.  ไม่มีอาการกลา้มเน้ืออ่อนแรงจากภาวะขาดอีเล็คโตรลยัท ์

 

ขอ้วนิิจฉยัทางการพยาบาลท่ี   4.  วติกกงัวลเก่ียวกบัภาวะของโรคท่ีเป็นอยูเ่น่ืองจากตอ้งนอนพกัรักษาตวั

ใน  โรงพยาบาลกลวัรักษาไม่หาย 

ขอ้มูลสนบัสนุน 

Subjective Data  1. ผูป่้วยและมารดาบอกวา่เครียดและวติกกงัวลเวลามีอาการหอบเหน่ือย

มาก ๆและตอ้งนอนพกัรักษาตวัในโรงพยาบาลกลวัรักษาไม่หาย 

Objective   Data      1.  รับประทานอาหารและนอนหลบัไดน้อ้ย ช่วงมีอาการ 

  2.  ซกัถามเก่ียวกบัการหายและความรุนแรงของโรคเป็นระยะ ๆ  

  3.  สีหนา้วติกกงัวลตลอดการรักษา 

วตัถุประสงค ์

1.  ลดความวติกกงัวลของผูป่้วยและญาติเพื่อใหผู้ป่้วยและญาติสามารถปรับตวัดาํเนินชีวิต

ไดต้ามปกติ 

2. ระดบัความเครียดของผูป่้วยอยูใ่นระดบัปกติ 

 

หลกัเกณฑก์ารประเมิน 

1. หนา้ตาสดช่ืนแจ่มใสข้ึน  คลายความวติกกงัวลลง 
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2. รับประทานอาหารและนอนหลบัไดม้ากข้ึน 

3. ระดบัความเครียดของผูป่้วยและญาติอยูใ่นระดบัปกติ 

กิจกรรมพยาบาล 

1. สร้างสัมพนัธ์ท่ีดีกบัผูป่้วยและญาติเพื่อให้เกิดความไวว้างใจประเมินความเครียดของ

ผูป่้วยโดยใช ้2 คาํถาม (2Q)เพื่อประเมินระดบัความเครียดของผูป่้วยวา่อยูใ่นระดบัใด 

2 . เปิดโอกาสให้ผูป่้วยระบายความรู้สึกออกมา  ซักถามปัญหาต่าง ๆ ตอบคาํถามดว้ยคาํ

สุภาพ  สีหนา้และอารมณ์คงท่ี  ยอมรับการแสดงออกของผูป่้วย 

3. อธิบายให้ผูป่้วยเขา้ใจเก่ียวกบัภาวะของโรคและแผนการรักษาพยาบาลเปิดโอกาสให้

ซกัถาม  ใหค้วามมัน่ใจแก่ผูป่้วยในการเผชิญกบัโรคท่ีเป็น 

4. แนะนาํเก่ียวกบัการปฏิบติัตนท่ีถูกตอ้งตามแผนการรักษาพยาบาล  เพื่อให้ผูป่้วยร่วมมือ

ดว้ยความเตม็ใจ 

5. เปิดโอกาสใหผู้ป่้วยไดซ้กัถามขอ้ขอ้งใจจากแพทย ์ เพื่อความเขา้ใจยิง่ข้ึน 

6. ก่อนให้การรักษาพยาบาลหรือการรักษาแต่ละคร้ังอธิบายหรือบอกให้ทราบก่อนเพื่อให้

ผูป่้วยเขา้ใจ  ลดความกลวั  วติกกงัวล 

7. สนับสนุนให้ญาติได้มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาของผูป่้วยเพื่อให้ยอมรับสภาพ  ความ

เจบ็ป่วยของผูป่้วย  และสามารถช่วยเหลือผูป่้วยในดา้นต่าง ๆ ได ้

ประเมินผล 

1. หนา้ตาสดช่ืนแจ่มใสข้ึน  คลายความวติกกงัวลลง 

2. รับประทานอาหารและนอนหลบัไดม้ากข้ึน 

3. ระดบัความเครียดของผูป่้วยและญาติอยูใ่นระดบัปกติ 

 

ขอ้วนิิจฉยัทางการพยาบาลท่ี   5   ผูป่้วยและญาติยงัขาดความรู้ในการดูแลตนเองและฟ้ืนฟูสภาพผูป่้วยเม่ือ

กลบัไปบา้น 

ขอ้มูลสนบัสนุน 

Subjective Data  1.  ผูป่้วยบอกวา่เวลาอยูบ่า้น  ถา้มีอาการเหน่ือยเล็กนอ้ยจะไม่ค่อยพ่น ยา      

ตอ้งรอให้เหน่ือยมากๆ จึงจะพ่นยา ไม่เคยเคาะปอด ไม่เคยฝึกการ

หายใจ และไม่เคยออกกาํลงักายเพราะคิดว่าโรคหืดไม่สามารถออก

กาํลงักายได ้

                  2.  ผูป่้วยบอกวา่ยงัสูบบุหร่ีวนัละประมาณ 10 มวนอยากเลิกแต่เลิกไม่ได ้

Objective Data    1.  ผูป่้วยและญาติไม่สามารถตอบคาํถามเก่ียวกบัการการดูแลตนเองและ

ฟ้ืนฟูสภาพ ผูป่้วยเม่ือกลบัไปบา้นไดถู้กตอ้ง        
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เกณฑก์ารประเมินผล 

1. ผูป่้วยและญาติสามารถตอบคาํถามเก่ียวกบัการดูแลตนเองและฟ้ืนฟูสภาพผูป่้วยเม่ือ

กลบัไปบา้นไดถู้กตอ้ง 

กิจกรรมพยาบาล 

1. ให้ความรู้เก่ียวกับโรคหืด  เพื่อให้ทราบถึงสาเหตุการกําเนิดโรค การรักษาและ

ภาวะแทรกซอ้นท่ีสาํคญั 

                     2.  หลีกเล่ียงส่ิงท่ีระคายเคืองต่อทางเดินหายใจ  หรือสารก่อภูมิแพ ้ เช่น ขนสัตว ์ ฝุ่ นในบา้น

หรือท่ีนอน  ควนับุหร่ี  อาหารทะเล ฯลฯ 

3.  ด่ืมนํ้ามากๆ วนัละประมาณ 8-10 แกว้ (อยา่งนอ้ย 2 ลิตร) เพื่อช่วยในการละลายเสมหะ 

4  ออกกาํลงักายควรทาํสมํ่าเสมออยา่งนอ้ยสัปดาห์ละ 3  คร้ัง  อาจทาํโดยการถีบจกัรยาน เดิน  

วา่ยนํ้า เป็นตน้และเม่ือมีอาการหอบควรหยุดออกกาํลงักายทนัที  ดงันั้น ก่อนการออกกาํลงักายอาจตอ้งใช้

ยาขยายหลอดลม 5- 10 นาทีก่อนการออกกาํลงักาย  และสังเกตตนเองวา่การออกกาํลงักายประเภทใดทาํให้

เหน่ือยง่าย  จึงควรออกกาํลงักายแต่พอควร และสมํ่าเสมอ 

                6.  กินยา  หรือพ่นยาตรงตามการรักษาของแพทย ์ ไม่ควรหยดุยาเอง  เม่ืออาการเร่ิมดีข้ึน  

อาจทาํให้โรคกาํเริบได ้

                  แนะนาํขั้นตอนการใชย้าพน่สูดท่ีถูกวธีิดงัน้ี  

                 -  เขยา่ขวดยาใหเ้ขา้กนัดีก่อนจะเปิดฝาครอบออก  

      -  กรณีท่ีมีหลอดพลาสติกช่วยในการพน่ ใหต่้อหลอดพลาสติกน้ี เขา้กบัเคร่ืองพน่ยา โดย ให้

ช่องเปิดทางดา้นกวา้ง ต่อเขา้กบัเคร่ืองพ่น  

     - วางหลอดพลาสติกดา้นท่ีตรงกนัขา้มกบัท่ีติดอยูท่ี่เคร่ืองพน่ยาไวใ้นช่องปาก แลว้หุบ ปาก  

     - ในขณะท่ีหายใจออกปกติจนสุดใหก้ดเคร่ืองพน่ยาทนัทีพร้อมกบัสูดลมหายใจ เอา "ยา" ท่ีอยู่

ในสภาพเป็นละอองฝอยเล็กมาก ๆของยาเขา้ไปในช่องปอดชา้ ๆ ใชเ้วลาในการหายใจเขา้ประมาณ 3-5 

นาที  

       -  เม่ือหายใจเขา้เตม็ท่ีแลว้ใหเ้อาเคร่ืองพน่ออก หุบปากแลว้กลั้นหายใจใหน้านเท่าท่ีทาํ ได้

หรือประมาณ 5-10 วนิาที เม่ือครบเวลาแลว้จึงหายใจออกชา้ ๆ  

-  กรณีท่ีเป็นยาชนิดท่ีใหสู้ดพน่ซํ้ าคร้ังละ 2 พฟัฟ์ ควรให้หลงัการสูดยาคร้ังแรก 1 นาที 

                    7.  ฝึกการหายใจท่ีถูกตอ้ง  เพื่อลดความรุนแรงขณะมีอาการหอบหืดได ้ โดยการหายใจเขา้

ออกลึกๆ ยาวๆ ทางปาก สอนและฝึกการบริหารการหายใจและการไอท่ีถูกวิธี การไอแบบ Cascade เพื่อ

ช่วยขจดัเสมหะทั้งในหลอดลมใหญ่และเล็กโดยให้ ผูป่้วยอยู่ในท่ีท่ีผ่อนคลายอาจเป็นท่าท่ีนัง่หรือนอน

ศีรษะสูง ปล่อยตวัตามสบายไม่เกร็งกลา้มเน้ือส่วนใด ๆ ของร่างกาย ถา้เป็นท่านัง่เทา้ทั้งสองขา้งควรวาง

ราบกบัพื้น แขนสองขา้งอาจกอดหมอนหรือกอดหนา้อกไว ้ หายใจเขา้ออกลึก ๆ ชา้ๆ 2-3 คร้ัง จากนั้นสูด

หายใจเขา้ช้าๆ ทางจมูกอย่างเต็มท่ีและกลั้นหายใจไวค้รู่หน่ึงประมาณ 2-3วินาที โน้มตวัมาขา้งหน้า
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เล็กนอ้ย อา้ปากกวา้งๆ และไอออกมาติดต่อกนัประมาณ 2-3 คร้ังให้เสมหะออกมา  พกัโดยการหายใจเขา้

ออกชา้ๆ เบาๆ การไอแบบ Huff การไอวิธีน้ีจะช่วยขบัเสมหะท่ีอยูต่ามท่อหลอดลมใหญ่เท่านั้น  วิธีปฏิบติั

เช่นเดียวกบัการไอแบบ Cascade ยกเวน้ไม่ตอ้งอา้ปากและไอ แต่ให้ร้องคาํวา่ “ฮบั” (Huff) ภายหลงัจาก

หายใจเขา้ลึกๆ ชา้ 

 8 . แนะนาํการเคาะปอดท่ีถูกวิธี เพื่อช่วยให้เสมหะท่ีเกาะติดอยูก่บัผนงัหลอดลมหลุดออกมา

โดยอาศยัการสั่นสะเทือนบริเวณผนงัอกและให้แรงดงักล่าวผา่นลงไปยงัหลอดลม   ให้ใชอุ้ง้มือไม่ควรใช้

ฝ่ามือโดยทาํมือให้เป็นลกัษณะคุม้น้ิวแต่ละน้ิวชิดกนัทาํให้เกิดการอดัของอากาศระหวา่งมือกบัผนงัทรวง

อกเกิดการสั่นสะเทือนมีเสียงลกัษณะกอ้ง และการเคาะควรใชว้ิธีสะบดัหรือเคล่ือนไหวส่วนขอ้มือ   การ

เคาะควรใชมื้อทั้งสองขา้งเคาะให้เป็นจงัหวะ ไม่เร็วหรือชา้จนเกินไปเน่ืองจากผูป่้วยอยูใ่นวยัเด็ก  ไม่ควร

เคาะลงบนผิวหนงัของผูป่้วยโดยตรง เพราะทาํให้ผูป่้วยระคายเคืองและเจ็บได ้ควร  ใชผ้า้หนาๆ รองก่อน

เคาะทุกคร้ัง  ใชเ้วลาเคาะแต่ละส่วนควรนานประมาณ  2-3 นาที โดยรวมใชเ้วลาทัง่หมดไม่เกิน 20 นาที  

หลงัจากการเคาะกระตุน้ให้ผูป่้วยสูดหายใจเขา้ชา้ๆ ทางจมูกและผอ่นออกทางปากโดยการห่อปาก พร้อม

กบัการไออยา่งมีประสิทธิภาพ 2-3 คร้ังจะช่วยทาํใหเ้สมหะออกไดดี้ยิง่ข้ึน 

9.  แนะนาํการสั่นสะเทือนปอด(Vibration)  โดยใช้มือทั้งสองขา้งซ้อนกนับนผนงัทรวงอก

ส่วนท่ีตอ้งการ เกร็งกลา้มเน้ือบริเวณตน้แขนและหัวไหล่ ขอ้ศอกตรงหรืองอเล็กน้อย ออกแรงสั่นลงมา

บริเวณฝ่ามือให้ผ่านลงไปบริเวณผนงัทรวงอกของผูป่้วย ในขณะหายใจเขา้เต็มท่ีและจะสั่นตลอดช่วงท่ี

ผูป่้วยหายใจออก ประสิทธิภาพดีถ้าผูป่้วยหายใจออกช้าๆ โดยการห่อริมฝีปาก และไอระบายเสมหะ

ออกมา 

10.  เนน้เร่ืองการฟ้ืนฟูสภาพต่อท่ีบา้นให้แก่ผูป่้วยและมารดา จะไดช่้วยกนัดูแลและกระตุน้

ใหผู้ป่้วยปฏิบติัอยา่งสมํ่าเสมอ  ไดแ้ก่ การฝึกการหายใจโดยใชก้ลา้มเน้ือหนา้ทอ้งและกระบงัลม การเป่า

ลมลงขวดนํ้า ซ่ึงอาจใชข้วดนํ้าขวดเดียวและใชส้ายยางเส้นเดียว หรืออาจเป่าลูกโป่ง การฟ้ืนฟูสภาพทุกวธีิ

ใหท้าํไดบ้่อย ๆ เท่าท่ีจะทาํได ้แต่อยา่ใหเ้หน่ือยจนเกินไป 

11. แนะนาํใหรั้บประทานยาตามแผนการรักษาของแพทยอ์ยา่งต่อเน่ือง  และอธิบายใหท้ราบ

ถึงอาการขา้งเคียงของยาท่ีไดรั้บ  เช่น  ใจสั่น  หวัใจเตน้ไม่สมํ่าเสมอ  มือสั่น  คล่ืนไส้ – อาเจียน  เป็นตน้  

สังเกตอาการผิดปกติท่ีตอ้งมาพบแพทย ์ หา้มซ้ือยาพน่หรือยาแกห้อบหืดรับประทานเอง  เพราะอาจเกิด

อนัตรายได ้แนะนาํใหผู้ป่้วยเห็นความสาํคญัของการมารับการตรวจตามนดั และอาการท่ีตอ้งมาพบแพทย์

ก่อนนดั   เช่นเหน่ือยมากพน่ยาแลว้อาการไม่ทุเลา    มีไข ้หรือ นอนราบไม่ได ้เป็นตน้ 

12. แนะนะพบแพทยส์มํ่าเสมอ เพื่อรับการตรวจสมรรถภาพของปอดเป็นระยะ 

13. อธิบายเก่ียวกบัการใชบ้ริการหน่วยการแพทยฉุ์กเฉิน ติดสติกเกอร์เบอร์โทรศพัท ์EMS 

ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพศูนยอ์นามยัท่ี  11ไวท่ี้บตัรประจาํตวัคนไข ้

13  มีนาคม  2554  แพทยอ์นุญาตใหก้ลบัไปฟ้ืนฟูสุขภาพต่อท่ีบา้นยาท่ีใหไ้ปรับประทานต่อท่ีบา้น 
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      1. Budesonide MDI( 100 ไมโครกรัม )  กดพน่  1  คร้ัง  กบั spacer  เชา้ –เยน็              / 1 

หลอด 

      2.  salbutamol MDI กดพน่  1  คร้ัง  เวลามีอาการเหน่ือยหอบ                                        / 1 

หลอด 

      3.  amoxicillin syrup รับประทานคร้ังละ หน่ึงชอ้นชาคร่ึง หลงัอาหารเชา้-เท่ียง-เยน็      / 2 

ขวด 

คาํแนะนาํก่อนกลบับา้น 

   1. ใหค้วามรู้  ความเขา้ใจเก่ียวกบัโรคหืดและการปฏิบติัตน 

   2.  การรับประทานยาตามแพทยส์ั่ง  ให้ความรู้เก่ียวกบัยา  :  เป็นยาชนิดใด  ใช้เพื่อรักษา

อะไร  วธีิการใชย้าและผลขา้งเคียงท่ีอาจเกิดข้ึน 

     3.  แนะนาํใหรั้กษาสุขภาพอนามยัใหแ้ขง็แรงอยูเ่สมอ 

                          3.1  รับประทานอาหารท่ีมีประโยชน์ครบ 5 หมู่  ดว้ยอาหารท่ีพอเหมาะไม่มากหรือน้อย

เกินไป 

                          3.2  การนอนหลบัพกัผอ่นใหเ้พียงพอ 

                          3.3  การรักษาความสะอาดและรักษาความอบอุ่นของร่างกาย 

                          3.4  การออกกาํลงักายใหเ้หมาะสมกบัวยั 

4.  แนะนาํให้มาตรวจตามนัดของแพทย์  และสังเกตอาการผิดปกติของร่างกาย  หากพบ

อาการผิดปกติเกิดข้ึน  ให้มาพบแพทยไ์ดท้นัทีหลงัจากให้คาํแนะนาํต่างๆ ผูป่้วยและญาติรับฟังและเขา้ใจ

เป็นอยา่งดี   

9.3  สรุปกรณีศึกษา 

  กรณีศึกษาผูป่้วยโรคหืด  เป็นเด็กชายไทยวยั 7 ปี 2 เดือน มารับบริการท่ีโรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพ ศูนยอ์นามยัท่ี 11นครศรีธรรมราช เม่ือวนัท่ี  10 มีนาคม 2554 เวลา 23.30 น.  ดว้ยอาการมาดว้ย 5 

ชัว่โมงก่อนมา มีอาการหายใจเหน่ือยหอบไอมีเสมหะสีเขียว   แรกรับ  สัญญาณชีพ อุณหภูมิ 37.5 องศา

เซลเซียส ชีพจร 100 คร้ังต่อนาที ความดนัโลหิต 110/70 มิลลิเมตรปรอท อตัราการหายใจ  30 คร้ัง/นาที 

หายใจปีกจมูกบาน ฟังปอดทั้ง 2 ขา้งมีเสียงวี้ด ค่าออกซิเจนในร่างกาย  94 เปอร์เซ็นตฟั์งปอดไดย้ินเสียงวี้ด

ทั้งสองขา้ง  ไดรั้บการพน่ยา Salbutamol  1 NB ทนัทีท่ีหอ้งฉุกเฉิน  หลงัพ่นยาค่า O2  Sat  96 % ฟังปอดได้

ยนิเสียงวี้ดทั้งสองขา้งลดลง  แพทยรั์บไวรั้กษาในแผนกผูป่้วยใน (10 มีนาคม 2554) ไดรั้บการวินิจฉยัโรค  

Asthma แรกรับผูป่้วยรู้สึกตวัดีถามตอบรู้เร่ือง  ท่าทางอ่อนเพลีย  หายใจเหน่ือยหอบ  แพทยใ์ห้การรักษา

โดย On  O2  canular  3  lit / min หลงัจากผูป่้วยไดรั้บการรักษาจากแพทยต์ามแผนการรักษาของแพทย ์

และได้รับการดูแลจากพยาบาลตามกระบวนการพยาบาลมีการเฝ้าระวงัอาการและอาการแสดงอย่าง

ต่อเน่ืองจนผูป่้วยอยู่ในภาวะปกติและไดว้างแผนการจาํหน่ายโดยเน้นย ํ้าเร่ืองการปฏิบติัตนเพื่อป้องกนั

อาการหอบหืดกาํเริบโดยแนะนาํปัจจยัท่ีกระตุน้ให้ผูป่้วยหอบเหน่ือยเพิ่มมากข้ึนคือบิดาสูบบุหร่ีในบา้น
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เป็นประจาํวนัละประมาณ 10 มวนและนาํให้บิดา ลดละเลิกบุหร่ีและไม่สูบบุหร่ีในบา้นหรือใกลผู้ป่้วย 

แนะนาํการรักษาความอบอุ่นของร่างกายและการรักษาความสะอาดของส่ิงของเคร่ืองใชต่้างๆให้ปราศจาก

ฝุ่ นละออง แนะนาํการใชย้าอยา่งต่อเน่ืองและมีประสิทธิภาพ  ไดแ้ก่ยา บรรเทาอาการคือ   Ventolin MDI 

1-2 puft พ่นเม่ือหอบทุก 4 ชัว่โมง และยาป้องกนัอาการหอบหืดคือ   Budesonide 1-2 puft   พ่น เชา้ – เยน็    

การดูแลตนเองและการฟ้ืนฟูสภาพ   แนะนาํเร่ืองการเคาะปอด การหายใจเขา้ – ออกท่ีถูกวิธี  และประสาน

ทีมเยีย่มบา้นเพื่อติดตามการรักษาอยา่งต่อเน่ือง นดัเขา้คลินิกโรคหอบหืด  วนัท่ี  22   2554  แพทยอ์นุญาต

ให้กลบับา้น  รวมวนันอนพกัรักษาในโรงพยาบาล  3  วนั   ประเมินอาการผูป่้วยขณะท่ีผูป่้วยมาตามนดั

คลินิกโรคหืด (วนัท่ี 22 เมษายน  2554 )  ประเมินสมรรถภาพปอดโดยการเป่า Peak Flow  ได ้ 100%    

ผูป่้วยหอบอยูใ่นระดบัความรุนแรงนอ้ย ( mild persistent )  พ่นยา Relieverนานๆคร้ัง มีอาการจามบางช่วง

เช้าแต่ไม่มาก ไม่รบกวนเวลานอนหลบั หลงัจากท่ีผูป่้วยออกจากโรงพยาบาลไม่มีการกาํเริบของโรคหืด 

แนะนําให้ผู ้ป่วยและ มารดาเห็นความสําคัญของการมาตามนัดของคลินิก Asthma ส่งต่อทีม HHC 

โรงพยาบาลเยีย่มต่อเน่ือง  

  บทวจิารณ์ 

ดา้นผูป่้วย 

                          ผูป่้วยเป็นเด็กการรักษาโรคหืดในเด็กตอ้งไดรั้บความร่วมมือจากผูป้กครองหรือผูเ้ล้ียงดู

เป็นสําคญั  เช่นการมาตรวจตามนัด  การใช้ยาพ่นอย่างถูกวิธีและใช้อย่างต่อเน่ือง  รวมทั้งการป้องกนั

ส่ิงแวดลอ้มไม่ให้อาการหอบหืดกาํเริบ เช่นในผูป่้วยรายน้ีบิดาสูบบุหร่ีในบา้นเป็นตวักระตุน้ท่ีสําคญัซ่ึง

ตอ้งใหค้าํแนะนาํเพื่อลดอาการกาํเริบของโรคหืดได ้  

 ดา้นบุคลากร 

                   เน่ืองจากการดูแลผูป่้วยโรคหืด จะประสบผลสําเร็จไดต้อ้งอาศยัการทาํงานแบบทีมสหสาขา

วชิาชีพ  ซ่ึงประกอบดว้ย  แพทย ์ เภสัชกร  พยาบาลและนกักายภาพบาํบดั  แต่หน่วยงานยงัมีบุคคลากรท่ีมี

ความเช่ียวชาญและชาํนาญงานไม่เพียงพอทาํให้แผนการรักษาไม่ต่อเน่ือง และผูป่้วยโรคหืดทุกคนตอ้งนดั

เขา้คลินิคโรคหืดเพื่อติดตามการรักษาอยา่งต่อเน่ืองและลดอตัราการนอนพกัรักษาตวัในโรงพยาบาล  

                     ดา้นผูจ้ดัทาํกรณีศึกษา    

                  การจดัทาํกรณีศึกษาคร้ังน้ีเกิดความล่าชา้ไปบา้ง  เน่ืองจากตวัผูจ้ดัทาํยงัขาดความรู้ท่ีใหม่ๆ  และ

หนงัสือตาํราวชิาการท่ีหลากหลาย  ตอ้งอาศยัยืมเพื่อนร่วมงานและคน้ควา้ทาง Internet  อีกทั้งแผนกผูป่้วย

ในก็ไม่มีตวัอยา่งผลงานวจิยัหรือวทิยานิพนธ์ใหดู้เป็นแนวทางในการจดัทาํกรณีศึกษา  

ขอ้เสนอแนะ   

                  โรคหืด  มีสาเหตุจากรรมพนัธ์ุและจากปัจจยักระตุน้ท่ีทาํให้อาการหืดกาํเริบซ่ึงจะแตกต่างกนั

ในแต่ละบุคล เช่นบุหร่ี ฝุ่ นละออง ฝุ่ น เกสรดอกไม ้เป็นตน้ ซ่ึงตอ้งหลีกเล่ียงปัจจยักระตุน้ไม่ให้โรคกาํเริบ 

ดงันั้นในผูป่้วยรายน้ีตอ้งย ํ้าให้เห็นความสําคญัของการเลิกสูบบุหร่ีของบิดา และแนะนาํการดูแลตนเอง  

การใชย้าพ่นท่ีถูกวิธี  เพื่อลดการกาํเริบของโรค และให้ผูป่้วยในการดาํเนินชีวิตในสังคมต่อไปอยา่งเป็น
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ปกติสุข   

กิตติกรรมประกาศ 

                    ขอขอบพระคุณนายแพทย ์ชนตั วงศป์ระเสริฐสุข ท่ีให้แนวคิดเก่ียวกบัการดูแลโรคหืดในเด็ก  

ตลอดจนให้ความช่วยเหลือในการตรวจสอบขอ้บกพร่องต่างๆในการจดัทาํกรณีศึกษาเจา้หน้าท่ีแผนก

ผูป่้วยในท่ีให้ความร่วมมือ  และให้คาํแนะนาํเจา้หน้าท่ีเวชระเบียนในการให้ยืมแฟ้มประวติัผูรั้บบริการ  

และช่วยเหลือในการรวบรวมและสืบคน้ขอ้มูล  ผูรั้บบริการและญาติซ่ึงยินดีในการให้ขอ้มูลส่วนตวัเพื่อ

เป็นประโยชน์ในการจดัทาํกรณีศึกษาฉบบัน้ีใหส้าํเร็จไปไดด้ว้ยดี  และตอ้งขอขอบคุณกลุ่มงานยุทธ์ศาสตร์

ท่ีไดเ้ผยแพร่ผลงานผา่น internet ของศูนยอ์นามยัท่ี 11 ผูศึ้กษากรณีศึกษาจึงขอขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงมา 

ณ โอกาสน้ี 
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กรณีศึกษา 

ประสิทธิภาพการดูแลโรคหืดในเดก็ 
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โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ 
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