“โรคหืด” อัตราการสูญเสียมากกว่าโควิด - 19”

เนืองใน “วันโรคหืดโลก : World Asthma Day 2021” ซึงองค์การอนามัยโลก(WHO) และองค์การหืดโลก
กําหนดให้ปีนตรงกั
ี บวันที 5 พฤษภาคม 2564 จัดขึนภายใต้แนวคิด “ปลดล็อคความเข้าใจผิดเกียวกับโรคหืด :
Uncovering Asthma Misconception”
ศ.ดร. พญ.อรพรรณ โพชนุกลู นายกสมาคมสภาองค์กรโรคหืดแห่งประเทศไทย(TAC) จึงใช้โอกาสนี
รณรงค์ยาเตื
ํ อนให้ทกุ ฝ่ ายตระหนักถึงการให้ความรูแ้ ละสร้างความเข้าใจทีถูกต้องเกียวกับโรคหืด และการดูแล
ตัวเอง เพือลดความเสียงต่อการสูญเสียชีวติ
ปั จจุบนั พบว่าอัตราการป่ วยของผูป้ ่ วยโรคหืดลดลง แต่อตั ราการตายจากอาการร่วมของโรคหืดกลับ
เพิมขึน เห็นได้จากข้อมูลของ worldlifeexpectancy.com พบคนไทยเสียชีวติ ด้วยโรคหืดวันละ 8-9 ราย คิดเป็ น
3,142 รายต่อปี คิดเป็ น 3.42 ต่อประชากร แสนคน ซึงผูใ้ หญ่จะเสียชีวติ มากกว่าเด็กประมาณ เท่า
สาเหตุสว่ นใหญ่ คือ ไม่ได้พ่นยาป้ องกันหอบต่อเนือง และเวลามีอาการกําเริบก็จะพ่นยาไม่ทนั /ไม่ถกู วิธ ี
เนืองจากผูป้ ่ วยหรือผูด้ แู ลขาดความรูค้ วามเข้าใจและการปฏิบตั ทิ ถูี กต้องเมือมีอาการ ดังนัน ทางสมาคมฯ จึงมี
หน้าทีให้ความรูแ้ ก่ประชาชนอย่างทัวถึง และสร้างความเข้าใจเรืองยากให้เป็ นเรืองง่าย

‘โรคหืด’ เป็ นโรคเรือรังไม่ตดิ ต่อ และสามารถรักษาให้หายได้ แต่เป็ นอันตรายต่อชีวติ สูงหากไม่ได้รบั การ
รักษาทีถูกต้อง เป็ นโรคทีเกิดจากภาวะหลอดลมไวต่อสิงกระตุน้ มากผิดปกติ ทังจากการติดเชือทางเดินหายใจจาก
เชือไวรัสหรือแบคทีเรีย ทําให้กล้ามเนือเรียบของหลอดลมหดเกร็ง ตีบแคบเป็ นพักๆ ทําให้เกิดอาการเหนือย
หายใจลําบากตามมา
ปั จจัยแวดล้อมเกิดขึนได้ทงจากทางพั
ั
นธุกรรมและสิงแวดล้อมของผูป้ ่ วย หากครอบครัวมีประวัตหิ รือ
ผูป้ ่ วยมีภาวะโรคพบร่วม อย่างภาวะนอนกรนจนอุดกันทางเดินหายใจ โรคอ้วน และอาการภูมแิ พ้ รวมถึงสิง
กระตุน้ ให้อาการหอบกําเริบ เช่น ฝุ่ นละอองในอากาศ PM . ฝุ่ นละอองตามบ้านเรือน ควันบุหรี ขนสัตว์/สัตว์
เชือรา ละอองเกสรดอกไม้ สารเคมี เป็ นต้น ล้วนเพิมความเสียงทีจะเป็ นโรคหืดได้
“การรักษาผูป้ ่ วยโรคหืดไม่ใช่รกั ษาเฉพาะโรคหืดอย่างเดียว แต่จะรักษาโรคร่วม เช่น แพ้อากาศ ไซนัส ไอ
เรือรัง ภาวะนอนกรน กรดไหลย้อน ภาวะอ้วน ทําให้โรคหอบหืดคุมอาการยาก”
ขณะที คนส่วนใหญ่มกั เข้าใจผิดว่าเป็ นโรคหืดเป็ นอาการเรือรัง รักษาไม่หาย ทําให้ขาดความสมําเสมอใน
การใช้ยา ซึงปกติคนไข้จะมียาติดตัว ประเภท คือ
.ยาควบคุม สําหรับใช้ระยะยาว ช่วยให้รกั ษาหาย
.ยาฉุกเฉิน ใช้ในกรณีทมีี อาการหอบกําเริบ ช่วยขยายหลอดลม
แต่ในความเป็ นจริง ‘โรคหืด’ สามารถรักษาหาย ยิงรักษาเร็วและต่อเนืองยิงมีโอกาสหายสูง โดยในเด็กมี
โอกาสหายมากกว่าร้อยละ ส่วนผูใ้ หญ่และผูส้ งู วัยถือเป็ นกลุ่มเสียงทีมีอาการรุนแรงกว่าเด็กและพ่นยาได้ยาก
กว่า เพราะบางคนชินกับอาการจนไม่รวู้ ่าตัวเองเป็ นโรคหืด
ทีสําคัญการรักษาด้วยการใช้ยาสเตียรอยด์สดู พ่นต้องสมําเสมอเป็ นประจําไม่ว่าจะแสดงอาการหรือไม่
แสดงก็ตาม และต้องสามารถปรับลด/เพิมขนาดของยาตามผลการรักษาโรคได้เหมือนโรคเรือรังทัวไป เช่น
เบาหวาน ความดัน ไม่แนะนําให้หยุดยารักษาโรคหืดด้วยตัวเอง เพราะจะทําให้อาการกําเริบได้
โดยเฉพาะท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือไวรัสโคโรนาหรือโควิ ด- หลายคนเกิด
คําถามว่า โรคหืดจะเพิมความเสียงในการติดโควิด- หรือไม่ คําตอบคือ ไม่
เพราะผลการศึกษาทางระบาดวิทยาพบว่า คนปกติกบั ผูป้ ่ วยโรคหืดมีความเสียงทีจะติดเชือโควิด- ไม่
แตกต่างกัน แต่หากผูป้ ่ วยโรคหืดได้รบั เชือโควิด- อาจมีภาวะปอดอักเสบรุนแรงมากกว่า กลับกันการใช้
ยาสเตียรอยด์สดู พ่นในผูป้ ่ วยโรคหืดเป็ นประจํายังช่วยลดความเสียงต่อการติดเชือโควิด- แบบรุนแรง หากแต่
เมือเป็ นโรคหืดแล้ว อัตราการสูญเสียทังชีวติ ซึงจากสถิตใิ นประเทศไทยมีถงึ 7,000 คนต่อปี และคุณภาพชีวติ ที
ผูป้ ่ วยต้องใช้เวลารักษาตัว ทําให้สญ
ู เสียโอกาสในการดําเนินชีวติ กรณีทป่ี วยเป็ นระยะยาวนาน จากอาการเรือรัง
ของโรคมีมากกว่า
ความเข้าใจผิดอีกประการ คือ ผูป้ ่ วยโรคหืดไม่ควร/ไม่สามารถออกกําลังกายได้...ไม่เป็ นความจริงทังหมด
เพราะโรคหืดอาจแย่ลงในผูป้ ่ วยบางรายหลังออกกําลังกาย แต่ความจริง คือ การออกกําลังกายทีเหมาะสมช่วยให้

อาการหอบหืดดีขนึ เป็ นเป้ าหมายในการรักษาให้คนไข้หายจากอาการป่ วยและสามารถออกแรงได้เหมือนคนปกติ
ทัวไป
สมาคมสภาองค์กรโรคหืดแห่งประเทศไทย (TAC) จึงมีความพยายามอย่างยิงในการสร้างแนวทางการ
รักษาโรคหืดให้เป็ นมาตรฐาน สําหรับแพทย์เฉพาะทางและแพทย์ทวไปใช้
ั
ในการดูแลคนไข้โรคหืดได้อย่างเท่าทัน
ด้วยนวัตกรรมทีทันสมัยเหมาะกับผูป้ ่ วยทีมีอาการมาก/น้อยแตกต่างกันไปตามบริบทของแต่ละประเทศ
ไม่ว่าจะเป็ นการจัดอบรมบุคลากรทางการแพทย์อย่างต่อเนือง เพืออัพเดตข้อมูลแนวทางการรักษาใหม่ใน
ระดับสากล รวมถึงการจัดสัมมนาเชิงปฏิบตั กิ ารเพือวิเคราะห์แยกแยะปั ญหา จําแนกปั จจัยความเสียงทีอาจส่งผล
กระทบให้มผี เู้ ป็ นโรคหืดเพิมขึน เช่น ระดับความยากจนส่งผลต่อสภาพการใช้ชวี ติ และอาจนําไปสูค่ วามเสียงทีจะ
เป็ นโรคหืด
การปรับตัวในการให้ความรูผ้ ่านระบบ E-Learning และส่งข้อมูลไปยังสมาชิกทัวโลกได้นําไปวิเคราะห์
วิจยั และพัฒนาจนตกผลึกเป็ นแนวทางการรักษาผูป้ ่ วยโรคหืดทีเป็ นมาตรฐานเดียวกัน
นอกจากนี สมาคมฯ ยังสนับสนุนให้มกี ารขยายเครือข่ายการดําเนินงานของคลินิกโรคหืดและ
โรคปอดอุดกันเรือรังแบบง่ายในโรงพยาบาลทัวประเทศทีไม่มแี พทย์เฉพาะทาง
ส่งเสริมให้มสี ถานบริการสาธารณสุขโรคหืดทังในระดับโรงพยาบาลศูนย์ในภูมภิ าคทัวประเทศ
โรงพยาบาลทัวไป จนถึงโรงพยาบาลชุมชน ให้ผู้ป่วยได้เข้าถึงการรักษา เข้าถึงยาอย่างมีประสิทธิภาพมากขึน
ทางสมาคมฯ ยังยืนหยัดตังมันกําหนดแนวทางปฏิบตั สิ าํ หรับบุคลากรทางการแพทย์ทเป็
ี นรูปธรรมและ
ใช้ได้จริง ผลักดันระดับนโยบายทีได้รบั การผลักดันต่อเนือง ให้คนเข้าถึงบริการทีเท่าเทียมกัน
เพือให้ทุกคนตืนรูถ้ งึ ภัยของโรคหืด แต่ไม่ตนกลั
ื ว เพราะโรคหืดไม่ใช่โรคทีน่ากลัว หากรูจ้ กั สังเกต ดูแล
และรับประทานยาในการรักษาอย่างถูกต้องเป็ นประจําสมําเสมอก็สามารถมีคุณภาพชีวติ ทีดี หายขาดจากโรคได้

นอกจากนี รศ. นพ. ธีระศักดิ แก้วอมตวงศ์ เลขาธิการสมาคมสภาองค์กรโรคหืดแห่งประเทศไทย
(TAC) ได้กล่าวเสริมว่า เนืองในโอกาสวันโรคหืดโลก หรือ World Asthma Day ถือได้วา่ เป็ นระยะเวลากว่า
ทศวรรษทีมีการจัดตังวันหืดโลกในปี
ภายใต้ความร่วมมือของกลุม่ ทํางานทางด้านสาธารณสุข เพือ
พัฒนาการดูแลรักษาโรคหืดให้เกิดมาตรฐานเท่าเทียมกันทัวโลก โดยมีความเท่าเทียมกันทังในการเข้าถึงบริการ
ทางสาธารณสุข การวินจิ ฉัย และการรักษา รวมทังยังให้ความสําคัญในเรืองของทรัพยากรทางด้านการสาธารณสุข
(Healthcare accessibility)
อย่างไรก็ตาม เป็ นทีทราบดีวา่ ความรูเ้ กียวกับโรคหืด และความเข้าใจเกียวกับโรคหืดในยุคที social
media สามารถเข้าถึงได้อย่างรวดเร็ว แต่กย็ งั มีความเข้าใจผิดเกียวกับการวินจิ ฉัยการรักษาโรคหืด (Information
accessibility) ในบางด้าน ซึงจะต้องได้รบั การปรับปรุงและแก้ไข เนืองจากความเข้าใจผิดบางอย่างอาจมีผลต่อการ
วางแผนการรักษาและการดูแลตนเองของผูป้ ่ วยโรคหืด

ดังนัน จึงเป็ นโอกาสทีดีทจะได้
ี มกี ารพูดถึงข้อมูลด้านใดด้าน
หนึงของโรคหืด ทีปัจจุบนั ยังมีผปู้ ่ วยโรคหืดจํานวนมากทีอาจเข้าใจ
ผิด ซึงสมาคมฯ กําลังเร่งสร้างความรูค้ วามเข้าใจทีถูกต้องตาม
Theme ของ World Asthma Day
ทีมีหวั ข้อว่า Uncovering
Asthma Misconception หรือ ปลดล็อคความเชือผิดๆ เกียวกับโรคนี
ได้แก่ . โรคหืดเป็ นโรคติดเชือและสามารถติอต่อกันได้ ซึงคําตอบที
ถูกต้อง คือ โรคหืดไม่ใช่โรคติดเชือ แต่การติดเชือทางเดินหายใจจาก
เชือไวรัส หรือแบคทีเรีย ทําให้อาการหืดกําเริบ หรือมีอาการแย่ลงได้
การรักษาโรคหืดด้วยยาสูดพ่นสเตียรอยด์เป็ นประจําจะช่วยลดความ
เสียงในการติดเชือ
. การรักษาหืดต้องใช้ยาสเตียรอยด์ทสูี ดพ่นในขนาดสูงเพือรักษาโรค คําตอบคือ ไม่จริง การรักษาโรคหืด
มีการปรับลดยา ขนาดของยาควบคุมโรคหืดสามารถจะปรับ ขึนๆ ลงๆ ตามผลการรักษาโรคได้เหมือนโรคเรือรัง
ทัวไป เช่น เบาหวาน อย่างไรก็ตาม ไม่แนะนําให้หยุดยารักษาโรคหืดเองในผูป้ ่ วยเพราะอาจทําให้โรคกําเริบได้
. โรคหืดทําให้ผปู้ ่ วยไม่สามารถออกกําลังกายได้ และไม่ควรออกกําลังหากผูป้ ่ วยมีโรคหืด คําตอบคือ ไม่
จริง การออกกําลังกายช่วยให้อาการหืดดีขนึ แต่โรคหืดอาจแย่ลงในผูป้ ่ วยบางรายหลังออกกําลังกาย ซึงเป้ าหมาย
ในการรักษาโรคหืด นอกจากทําให้ผปู้ ่ วยไม่มอี าการแล้วยังต้องทําให้ผปู้ ่ วยมีความสามารถในการออกแรงเหมือน
คนปกติทวไปที
ั
ไม่มโี รคหืดอีกด้วย
. โรคหืดเพิมความเสียงในการติดเชือ COVID- หรือไม่ คําตอบคือ ไม่จริง จากการศึกษาทางระบาด
วิทยาพบว่าผูป้ ่ วยโรคหืดใน cohort หรือกลุ่มผูป้ ่ วยทีติดเชือ COVID- ไม่แตกต่างกับผูป้ ่ วยทีไม่ตดิ เชือ COVIDแต่อาจพบความรุนแรงของโรคปอดอักเสบมากกว่าผูป้ ่ วย COVID- ทีไม่มโี รคหืด และพบว่าปั จจัยเรืองตัวรับ
เชือไวรัสในผูป้ ่ วยโรคหืดทีได้รบั ยาสูดพ่นคอน์ตโิ คสเตียรอยด์ ลดลง ดังนันโรคหืดจึงไม่ได้เพิมความเสียงต่อการ
ติดเชือ COVID- และการรักษาโรคหืดด้วยยาสเตียรอยด์สูดพ่นเป็ นประจําจะช่วยลดความเสียงต่อการติดเชือ
COVID-19
ในโอกาสวันโรคหืดโลกเดือนพฤษภาคมครังนี จึงอยากเน้นยําให้ทกุ คนตืนตัวถึงภัยของโรคหืด พร้อมทัง
สร้างความเข้าใจทีถูกต้อง เพือยกระดับการดูแลผูป้ ่ วย อย่างเป็ นระบบในองค์รวมทังระดับบุคคล องค์กร สมาคม
และประเทศต่อไป
//////////////

