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เนืองใน “วนัโรคหดืโลก : World Asthma Day 2021” ซงึองคก์ารอนามยัโลก(WHO) และองคก์ารหดืโลก 

กาํหนดใหปี้นตีรงกบัวนัท ี5 พฤษภาคม 2564 จดัขนึภายใตแ้นวคดิ “ปลดลอ็คความเขา้ใจผดิเกยีวกบัโรคหดื : 

Uncovering Asthma Misconception” 

 ศ.ดร. พญ.อรพรรณ โพชนุกลู นายกสมาคมสภาองคก์รโรคหดืแห่งประเทศไทย(TAC) จงึใชโ้อกาสนี

รณรงคย์าํเตอืนใหท้กุฝ่ายตระหนกัถงึการใหค้วามรูแ้ละสรา้งความเขา้ใจทถีกูต้องเกยีวกบัโรคหดื และการดแูล

ตวัเอง เพอืลดความเสยีงต่อการสญูเสยีชวีติ 

 ปัจจุบนัพบว่าอตัราการป่วยของผูป่้วยโรคหดืลดลง แต่อตัราการตายจากอาการรว่มของโรคหดืกลบั

เพมิขนึ เหน็ไดจ้ากขอ้มลูของ worldlifeexpectancy.com  พบคนไทยเสยีชวีติดว้ยโรคหดืวนัละ 8-9 ราย คดิเป็น 

3,142 รายต่อปี คดิเป็น 3.42 ต่อประชากร  แสนคน  ซงึผูใ้หญ่จะเสยีชวีติมากกว่าเดก็ประมาณ  เทา่ 

 สาเหตุสว่นใหญ่ คอื ไมไ่ด้พ่นยาป้องกนัหอบต่อเนือง และเวลามอีาการกาํเรบิกจ็ะพน่ยาไม่ทนั/ไม่ถกูวธิ ี

เนืองจากผูป่้วยหรอืผูด้แูลขาดความรูค้วามเขา้ใจและการปฏบิตัทิถีูกตอ้งเมอืมอีาการ ดงันนั ทางสมาคมฯ จงึมี

หน้าทใีหค้วามรูแ้ก่ประชาชนอย่างทวัถงึ และสรา้งความเขา้ใจเรอืงยากใหเ้ป็นเรอืงงา่ย 



 ‘โรคหดื’ เป็นโรคเรอืรงัไม่ตดิต่อ และสามารถรกัษาใหห้ายได ้แต่เป็นอนัตรายต่อชวีติสงูหากไม่ไดร้บัการ

รกัษาทถีูกตอ้ง เป็นโรคทเีกดิจากภาวะหลอดลมไวต่อสงิกระตุน้มากผดิปกต ิทงัจากการตดิเชอืทางเดนิหายใจจาก

เชอืไวรสัหรอืแบคทเีรยี ทาํใหก้ลา้มเนือเรยีบของหลอดลมหดเกรง็ ตบีแคบเป็นพกัๆ ทาํใหเ้กดิอาการเหนือย 

หายใจลาํบากตามมา 

 ปัจจยัแวดลอ้มเกดิขนึไดท้งัจากทางพนัธุกรรมและสงิแวดลอ้มของผูป่้วย หากครอบครวัมปีระวตัหิรอื

ผูป่้วยมภีาวะโรคพบร่วม อยา่งภาวะนอนกรนจนอุดกนัทางเดนิหายใจ โรคอว้น และอาการภูมแิพ ้รวมถงึสงิ

กระตุน้ใหอ้าการหอบกาํเรบิ เช่น ฝุ่ นละอองในอากาศ PM .  ฝุ่ นละอองตามบา้นเรอืน ควนับุหร ีขนสตัว/์สตัว์  

เชอืรา ละอองเกสรดอกไม ้สารเคม ีเป็นตน้ ลว้นเพมิความเสยีงทจีะเป็นโรคหดืได ้

 “การรกัษาผูป่้วยโรคหดืไมใ่ช่รกัษาเฉพาะโรคหดือย่างเดยีว แต่จะรกัษาโรครว่ม เช่น แพอ้ากาศ ไซนัส ไอ

เรอืรงั ภาวะนอนกรน กรดไหลยอ้น ภาวะอว้น ทําใหโ้รคหอบหดืคมุอาการยาก” 

 ขณะท ีคนสว่นใหญ่มกัเขา้ใจผดิว่าเป็นโรคหดืเป็นอาการเรอืรงั รกัษาไม่หาย ทาํใหข้าดความสมาํเสมอใน

การใชย้า ซงึปกตคินไขจ้ะมยีาตดิตวั  ประเภท คอื 

 .ยาควบคมุ สาํหรบัใชร้ะยะยาว ช่วยใหร้กัษาหาย 

 .ยาฉุกเฉนิ ใชใ้นกรณีทมีอีาการหอบกาํเรบิ ช่วยขยายหลอดลม 

 แต่ในความเป็นจรงิ ‘โรคหดื’ สามารถรกัษาหาย ยงิรกัษาเรว็และต่อเนืองยงิมโีอกาสหายสงู โดยในเดก็มี

โอกาสหายมากกว่ารอ้ยละ  ส่วนผูใ้หญ่และผูส้งูวยัถอืเป็นกลุ่มเสยีงทมีอีาการรนุแรงกว่าเดก็และพ่นยาไดย้าก

กว่า เพราะบางคนชนิกบัอาการจนไม่รูว่้าตวัเองเป็นโรคหดื 

 ทสีาํคญัการรกัษาดว้ยการใชย้าสเตยีรอยดส์ดูพน่ตอ้งสมาํเสมอเป็นประจาํไมว่่าจะแสดงอาการหรอืไม่

แสดงกต็าม และตอ้งสามารถปรบัลด/เพมิขนาดของยาตามผลการรกัษาโรคไดเ้หมอืนโรคเรอืรงัทวัไป เชน่ 

เบาหวาน ความดนั ไมแ่นะนําให้หยดุยารกัษาโรคหดืดว้ยตวัเอง เพราะจะทาํใหอ้าการกาํเรบิได้ 

 โดยเฉพาะท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือไวรสัโคโรนาหรือโควิด-  หลายคนเกดิ

คาํถามว่า โรคหดืจะเพมิความเสยีงในการตดิโควดิ-  หรอืไม่ คาํตอบคอื ไม ่

 เพราะผลการศกึษาทางระบาดวทิยาพบว่า คนปกตกิบัผูป่้วยโรคหดืมคีวามเสยีงทจีะตดิเชอืโควดิ-  ไม่

แตกต่างกนั แต่หากผูป่้วยโรคหดืไดร้บัเชอืโควดิ-  อาจมภีาวะปอดอกัเสบรุนแรงมากกว่า กลบักนัการใช ้

ยาสเตยีรอยดส์ดูพน่ในผูป่้วยโรคหดืเป็นประจาํยงัช่วยลดความเสยีงตอ่การตดิเชอืโควดิ-  แบบรนุแรง หากแต่

เมอืเป็นโรคหดืแลว้ อตัราการสญูเสยีทงัชวีติ ซงึจากสถติใินประเทศไทยมถีงึ 7,000 คนต่อปี และคณุภาพชวีติที

ผูป่้วยต้องใชเ้วลารกัษาตวั ทาํใหส้ญูเสยีโอกาสในการดําเนินชวีติกรณีทป่ีวยเป็นระยะยาวนาน จากอาการเรอืรงั

ของโรคมมีากกวา่  

 ความเขา้ใจผดิอกีประการ คอื ผูป่้วยโรคหดืไม่ควร/ไม่สามารถออกกาํลงักายได.้..ไม่เป็นความจรงิทงัหมด 

เพราะโรคหดือาจแยล่งในผูป่้วยบางรายหลงัออกกาํลงักาย แต่ความจรงิ คอื การออกกาํลงักายทเีหมาะสมช่วยให้



อาการหอบหดืดขีนึ เป็นเป้าหมายในการรกัษาใหค้นไขห้ายจากอาการป่วยและสามารถออกแรงไดเ้หมอืนคนปกติ

ทวัไป 

 สมาคมสภาองคก์รโรคหดืแห่งประเทศไทย (TAC) จงึมคีวามพยายามอยา่งยงิในการสรา้งแนวทางการ

รกัษาโรคหดืใหเ้ป็นมาตรฐาน สาํหรบัแพทย์เฉพาะทางและแพทย์ทวัไปใชใ้นการดูแลคนไขโ้รคหดืไดอ้ย่างเทา่ทนั

ดว้ยนวตักรรมททีนัสมยัเหมาะกบัผูป่้วยทมีอีาการมาก/น้อยแตกต่างกนัไปตามบรบิทของแต่ละประเทศ 

 ไมว่่าจะเป็นการจดัอบรมบุคลากรทางการแพทยอ์ยา่งต่อเนือง เพอือพัเดตขอ้มลูแนวทางการรกัษาใหมใ่น

ระดบัสากล รวมถงึการจดัสมัมนาเชงิปฏบิตักิารเพอืวเิคราะหแ์ยกแยะปัญหา จําแนกปัจจยัความเสยีงทอีาจส่งผล

กระทบใหม้ผีูเ้ป็นโรคหดืเพมิขนึ เชน่ ระดบัความยากจนสง่ผลต่อสภาพการใชช้วีติและอาจนําไปสูค่วามเสยีงทจีะ

เป็นโรคหดื 

 การปรบัตวัในการใหค้วามรูผ้่านระบบ E-Learning และส่งขอ้มลูไปยงัสมาชกิทวัโลกไดนํ้าไปวเิคราะห ์

วจิยัและพฒันาจนตกผลกึเป็นแนวทางการรกัษาผูป่้วยโรคหดืทเีป็นมาตรฐานเดยีวกนั 

นอกจากนี สมาคมฯ ยงัสนับสนุนใหม้กีารขยายเครอืขา่ยการดําเนินงานของคลนิิกโรคหดืและ 

โรคปอดอดุกนัเรอืรงัแบบงา่ยในโรงพยาบาลทวัประเทศทไีมม่แีพทยเ์ฉพาะทาง 

 ส่งเสรมิใหม้สีถานบรกิารสาธารณสุขโรคหดืทงัในระดบัโรงพยาบาลศนูยใ์นภูมภิาคทวัประเทศ 

โรงพยาบาลทวัไป จนถงึโรงพยาบาลชุมชน ใหผู้้ป่วยได้เขา้ถงึการรกัษา เขา้ถงึยาอย่างมปีระสทิธภิาพมากขนึ 

 ทางสมาคมฯ ยงัยนืหยดัตงัมนักาํหนดแนวทางปฏบิตัสิาํหรบับคุลากรทางการแพทยท์เีป็นรปูธรรมและ

ใชไ้ดจ้รงิ ผลกัดนัระดบันโยบายทไีดร้บัการผลกัดนัต่อเนือง ใหค้นเขา้ถงึบรกิารทเีทา่เทยีมกนั 

 เพอืใหทุ้กคนตนืรูถ้งึภยัของโรคหดื แต่ไม่ตนืกลวั เพราะโรคหดืไมใ่ช่โรคทน่ีากลวั หากรูจ้กัสงัเกต ดแูล

และรบัประทานยาในการรกัษาอย่างถูกตอ้งเป็นประจาํสมาํเสมอกส็ามารถมคีุณภาพชวีติทดี ีหายขาดจากโรคได ้



 

นอกจากนี รศ. นพ. ธีระศกัดิ แก้วอมตวงศ ์เลขาธกิารสมาคมสภาองคก์รโรคหดืแหง่ประเทศไทย 

(TAC) ไดก้ล่าวเสรมิว่า เนืองในโอกาสวนัโรคหดืโลก หรอื World Asthma Day ถอืไดว้า่เป็นระยะเวลากว่า  

ทศวรรษทมีกีารจดัตงัวนัหดืโลกในปี  ภายใตค้วามร่วมมอืของกลุม่ทาํงานทางดา้นสาธารณสุข เพอื

พฒันาการดแูลรกัษาโรคหดืใหเ้กดิมาตรฐานเท่าเทยีมกนัทวัโลก โดยมคีวามเทา่เทยีมกนัทงัในการเขา้ถงึบรกิาร

ทางสาธารณสขุ การวนิจิฉัย และการรกัษา รวมทงัยงัใหค้วามสาํคญัในเรอืงของทรพัยากรทางดา้นการสาธารณสุข 

(Healthcare accessibility)  

อย่างไรกต็าม เป็นททีราบดวีา่ความรูเ้กยีวกบัโรคหดื และความเขา้ใจเกยีวกบัโรคหดืในยุคท ีsocial 

media สามารถเขา้ถงึไดอ้ย่างรวดเรว็ แต่กย็งัมคีวามเขา้ใจผดิเกยีวกบัการวนิจิฉยัการรกัษาโรคหดื (Information 

accessibility) ในบางดา้น ซงึจะตอ้งไดร้บัการปรบัปรุงและแกไ้ข เนืองจากความเขา้ใจผดิบางอยา่งอาจมผีลต่อการ

วางแผนการรกัษาและการดแูลตนเองของผูป่้วยโรคหดื   



ดงันนั จงึเป็นโอกาสทดีทีจีะไดม้กีารพดูถงึขอ้มลูดา้นใดดา้น

หนึงของโรคหดื ทปัีจจุบนัยงัมผีูป่้วยโรคหดืจาํนวนมากทอีาจเขา้ใจ

ผดิ ซงึสมาคมฯ กาํลงัเร่งสรา้งความรูค้วามเขา้ใจทถีูกตอ้งตาม 

Theme ของ World Asthma Day  ทมีหีวัขอ้วา่ Uncovering 

Asthma Misconception หรอื ปลดลอ็คความเชอืผดิๆ เกยีวกบัโรคน ี

ไดแ้ก ่ . โรคหดืเป็นโรคตดิเชอืและสามารถตอิต่อกนัได ้ซงึคาํตอบที

ถูกตอ้ง คอื โรคหดืไม่ใช่โรคตดิเชอื แต่การตดิเชอืทางเดนิหายใจจาก

เชอืไวรสั หรอืแบคทเีรยี ทาํใหอ้าการหดืกาํเรบิ หรอืมอีาการแยล่งได ้

การรกัษาโรคหดืดว้ยยาสดูพน่สเตยีรอยด์เป็นประจาํจะชว่ยลดความ

เสยีงในการตดิเชอื   

. การรกัษาหดืตอ้งใชย้าสเตยีรอยด์ทสีดูพน่ในขนาดสูงเพอืรกัษาโรค คาํตอบคอื ไมจ่รงิ การรกัษาโรคหดื

มกีารปรบัลดยา ขนาดของยาควบคุมโรคหดืสามารถจะปรบั ขนึๆ ลงๆ ตามผลการรกัษาโรคไดเ้หมอืนโรคเรอืรงั

ทวัไป เช่น เบาหวาน อยา่งไรกต็าม ไมแ่นะนําใหห้ยดุยารกัษาโรคหดืเองในผูป่้วยเพราะอาจทาํใหโ้รคกาํเรบิได ้ 

. โรคหดืทาํใหผู้ป่้วยไม่สามารถออกกาํลงักายได ้และไมค่วรออกกาํลงัหากผูป่้วยมโีรคหดื คาํตอบคอื ไม่

จรงิ การออกกาํลงักายช่วยใหอ้าการหดืดขีนึ แต่โรคหดือาจแยล่งในผูป่้วยบางรายหลงัออกกาํลงักาย ซงึเป้าหมาย

ในการรกัษาโรคหดื นอกจากทาํใหผู้ป่้วยไมม่อีาการแลว้ยงัตอ้งทาํใหผู้ป่้วยมคีวามสามารถในการออกแรงเหมอืน

คนปกตทิวัไปทไีม่มโีรคหดือกีดว้ย 

. โรคหดืเพมิความเสยีงในการตดิเชอื COVID-  หรอืไม่ คาํตอบคอื ไม่จรงิ จากการศกึษาทางระบาด

วทิยาพบวา่ผูป่้วยโรคหดืใน cohort หรอืกลุ่มผูป่้วยทตีดิเชอื COVID-  ไมแ่ตกต่างกบัผูป่้วยทไีม่ตดิเชอื COVID-

 แต่อาจพบความรนุแรงของโรคปอดอกัเสบมากกว่าผูป่้วย COVID-  ทไีม่มโีรคหดื และพบว่าปัจจยัเรอืงตวัรบั

เชอืไวรสัในผูป่้วยโรคหดืทไีดร้บัยาสดูพน่คอน์ตโิคสเตยีรอยด ์ลดลง ดงันนัโรคหดืจงึไม่ไดเ้พมิความเสยีงต่อการ

ตดิเชอื COVID-  และการรกัษาโรคหดืดว้ยยาสเตยีรอยด์สูดพน่เป็นประจาํจะช่วยลดความเสยีงต่อการตดิเชอื 

COVID-19 

ในโอกาสวนัโรคหดืโลกเดอืนพฤษภาคมครงันี จงึอยากเน้นยาํใหท้กุคนตนืตวัถงึภยัของโรคหดื พรอ้มทงั

สรา้งความเขา้ใจทถีกูตอ้ง เพอืยกระดบัการดแูลผูป่้วย อยา่งเป็นระบบในองคร์วมทงัระดบับุคคล องคก์ร สมาคม 

และประเทศตอ่ไป  

 

////////////// 


