
ข้อมูลโรคหอบหืด เบือ้งต้น 

โรคหืด (Asthma) หรือท่ีคนทัว่ไปมกัเรียกหอบหืด เป็นโรคท่ีเกิดจากการหดตวัหรือตีบตนัของระบบ
ทางเดินหายใจ เยือ่บุผนงัหลอดลมอกัเสบ ท าใหไ้วต่อส่ิงกระตุน้ หรือส่ิงแปลกปลอมท่ีเขา้มาในร่างกาย
มากกวา่คนปกติ เกิดการหดเกร็งตวัของกลา้มเน้ือบริเวณหลอดลม ท าใหห้ายใจล าบาก หายใจมีเสียงวี้ด 
อากาศเขา้สู่ปอดนอ้ยลง หายใจไม่อ่ิม มีอาการไอ เจบ็หนา้อก  

โรคหืดเป็นโรคท่ีมีโอกาสเกิดไดท้ั้งกบัเด็กและผูใ้หญ่ ถือวา่เป็นโรคท่ีมีผลกระทบต่อคุณภาพชีวติและการ
ใชชี้วติของผูป่้วยเป็นอยา่งมาก เช่น ส่งผลใหเ้กิดการพฒันาชา้ (ในเด็ก) ผูป่้วยเรียนและท างานไดไ้ม่เตม็ท่ี 
ไม่สามารถท ากิจวตัรประจ าวนั หรือเล่นกีฬาไดอ้ยา่งเตม็ท่ี ยิง่สภาพอากาศเกิดการแปรปรวน มลภาวะเป็น
พิษมากข้ึนเท่าไหร่ ผูป่้วยยิง่ไดรั้บผลกระทบในการด าเนินชีวติมากข้ึนและส่งผลอนัตรายถึงชีวติได ้องคก์ร
อนามยัโลก (WHO) ระบุวา่จ านวนผูป่้วยท่ีเสียชีวติจากโรคหืดทัว่โลกมีปริมาณสูงมากกวา่ 300 ลา้นคน 
ผูป่้วยจึงควรหมัน่สังเกตตวัเอง และเตรียมพร้อมรับมือกบัอาการท่ีอาจก าเริบข้ึน เพื่อการรักษาท่ีถูกตอ้ง
ต่อไป 

 

อาการของโรคหืด  



อาการของหอบหืด จะเกิดแตกต่างกนัไปในแต่ละบุคคล บางรายจะมีอาการเป็นพกั ๆ แลว้หาย แต่บางราย
เป็นอยา่งต่อเน่ือง และจะเกิดข้ึนเวลาใดนั้นไม่สามารถคาดเดาได ้

อาการโดยทัว่ไปของผูป่้วยหอบหืด ไดแ้ก่ 

 มีปัญหาเร่ืองการหายใจ ผูป่้วยหายใจสั้น หายใจล าบาก หรือหายใจไม่อ่ิม หรือหายใจแลว้มีเสียงวี้ด 
ซ่ึงสร้างความทรมานใหก้บัผูป่้วยเป็นอยา่งมาก 

 มีอาการเจบ็หนา้อก หรือมีอาการแน่นหนา้อก มกัจะมาพร้อมกบัอาการเหน่ือยหอบ 
 มีอาการไอ 
 มีปัญหาในการนอนหลบั โดยปัญหามาจากการหายใจล าบาก หรือการหายใจติดขดั ส่งผลใหห้ลบั

ไม่สนิท หรือหลบัไม่เตม็อ่ิม 

อาการของหอบหืดท่ีรุนแรงท่ีตอ้งไดรั้บการรักษาอยา่งเร่งด่วน ซ่ึงมีความอนัตรายถึงชีวติ มีดงัน้ี 

 อาการหายใจหอบถ่ี หรือหายใจล าบากมีเสียง แยล่งอยา่งรวดเร็ว  
 เม่ือใชอุ้ปกรณ์พน่ยา เช่น อลับิวเทอรอล แลว้ไม่ช่วยให้อาการดีข้ึนเลย 
 มีอาการหายใจหอบเม่ือท ากิจกรรมท่ีตอ้งใชก้ าลงัร่างกายเพียงเล็กนอ้ยเท่านั้น 

โดยหากมีสัญญาณและอาการเหล่าน้ีเกิดข้ึน ตอ้งรับไปพบแพทยโ์ดยด่วน นอกจากนั้น อาการของโรคหืด
อาจก าเริบข้ึนไดต้ามสถานการณ์และปัจจยัต่าง ๆ ดงัต่อไปน้ี 

 โรคหืดขณะออกก าลงักาย - จริง ๆ แลว้ผูป่้วยสามารถออกก าลงักายได ้แต่ควรเป็นการออกก าลงั
กายท่ีเหมาะสมกบัสภาพร่างกาย หรือชนิดกีฬาท่ีเหมาะสม เช่น เดิน วิง่ วา่ยน ้า แอโรบิค โดย
หลีกเล่ียงการออกก าลงัในท่ีท่ีมีอากาศแหง้และเยน็ เพราะจะส่งผลใหเ้ยือ่บุทางเดินหายใจแหง้ 
หายใจล าบาก และอาการก าเริบไดง่้ายข้ึน  

 โรคหืดจากการท างาน - เกิดกบัผูท่ี้ปฏิบติังานอยูใ่นบรรยากาศท่ีมีสารก่อโรค ท าใหเ้กิดอาการก าเริบ 
สามารถเกิดไดจ้ากส่ิงกระตุน้ต่าง ๆ เช่น ควนัจากสารเคมี แก๊ส ฝุ่ น 

 โรคหืดท่ีเกิดจากการแพ ้- ในผูป่้วยแต่ละราย อาจมีสาเหตุของอาการแพท่ี้แตกต่างกนัไป เช่น แพ้
ละอองเกสรดอกไม ้แพส้ปอร์ของเช้ือราท่ีลอยในอากาศ หรือแพอ้ากาศเยน็  

สัญญาณท่ีบ่งบอกวา่มีอาการของหอบหืดเด่นชดัข้ึน เช่น 

 เกิดอาการของโรคถ่ีข้ึน และรบกวนการใชชี้วิตมากข้ึน 
 หายใจไดล้ าบากกวา่เดิม 
 ตอ้งใชย้าบรรเทา หรือควบคุมอาการท่ีก าเริบข้ึนมาบ่อยข้ึน 
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สาเหตุของโรคหืด   

สาเหตุของหอบหืด เกิดจากการท่ีหลอดลมมีภาวะไวต่อการกระตุน้จากสารก่อภูมิแพ ้หรือส่ิงแวดลอ้ม หาก
ถูกกระตุน้จะท าใหก้ลา้มเน้ือของหลอดลมหดเกร็ง มีการบวมของเยือ่บุบริเวณหลอดลม ท าใหเ้กิดการ
อกัเสบ ตีบแคบ หายใจล าบาก ซ่ึงปัจจยัท่ีท าใหเ้กิดการตีบแคบ เช่น การหดตวัของกลา้มเน้ือรอบ ๆ 
หลอดลม การบวมอกัเสบของเยือ่บุภายในหลอดลม หรือมีเสมหะจ านวนมากคัง่คา้งอยูภ่ายในหลอดลม 

สาเหตุของหอบหืดเกิดข้ึนไดจ้ากหลายปัจจยัดว้ยกนั ดงัน้ี 

 พนัธุกรรม - มีประวติัการเป็นหอบหืดของคนในครอบครัว 
 โรคภูมิแพ ้- สารก่อภูมิแพท่ี้ส าคญั เช่น ขนสัตวเ์ล้ียง ไรฝุ่ นบา้น แมลงสาบ สปอร์เช้ือรา เกสร

ดอกไม ้
 สารเคมี - สารเคมีท่ีใชใ้นบา้นอาจกระตุน้ให้เกิดอาการมากข้ึน เช่น กล่ินสี ยาฆ่าแมลง สเปรยแ์ต่ง

ผม รวมไปถึงควนับุหร่ี 
 การออกก าลงักาย - บางคนเกิดอาการเม่ือตอ้งออกแรงในการท ากิจกรรมต่าง ๆ รวมถึง ออกก าลงั

กาย โดยเฉพาะในท่ีท่ีมีอากาศเยน็ 
 ภาวะทางอารมณ์ - มกัเกิดข้ึนในผูท่ี้มีความเครียด ส่งผลใหห้ายใจผดิปกติโดยไม่รู้ตวั ท าใหห้ายใจ

แบบลึกบา้งต้ืนบา้งสลบักนัไปมา  
 สารในกลุ่มซลัไฟต ์(Sulfites) และสารกนับูด สารท่ีเจือปนในอาหารหรือเคร่ืองด่ืมบางชนิด เช่น 

ผลไมแ้หง้ เบียร์ ไวน์ 
 โรคกรดไหลยอ้น - ภาวะท่ีมีกรดในกระเพาะอาหารไหลยอ้นข้ึนไปในหลอดอาหาร ผูป่้วยจะมี

อาการแสบร้อนในอก กรดไหลยอ้นท าใหผู้ป่้วยท่ีเป็นหอบหืด มีอาการบ่อยข้ึน และรุนแรงข้ึนได ้
 ไวรัสทางเดินหายใจ 
 ไซนสัอกัเสบเร้ือรัง 

การวนิิจฉัยโรคหืด 

การวนิิจฉยัโรคหืดนั้นสามารถท าไดจ้ากการซกัประวติัของผูป่้วยและการตรวจร่างกาย แต่จ าเป็นตอ้งอาศยั
การทดสอบทางห้องปฏิบติัการในกรณีท่ีสงสัยวา่ผูป่้วยอาจเป็นโรคอ่ืน ท่ีมีลกัษณะอาการคลา้ย ๆ กนั  

ในเบ้ืองตน้ของการวนิจัฉยั แพทยจ์ะถามประวติัของการเกิดอาการและสัญญาณของหอบหืดโดยละเอียด 
รวมทั้งประวติัการเป็นหอบหืดของสมาชิกในครอบครัว นอกจากน้ี แพทยจ์ะตรวจสมรรถภาพของปอด ซ่ึง
สามารถท าไดห้ลายวธีิ เช่น  
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 สไปโรเมทรีย ์(Spirometry) เป็นเคร่ืองตรวจสมรรถภาพปอด ซ่ึงเป็นการตรวจวดัปริมาตรของ
อากาศท่ีหายใจเขา้และออกจากปอด 

 พีค โฟลว ์มิเตอร์ (Peak Flow Meter) เป็นเคร่ืองวดัความเร็วสูงสุดของลมท่ีเป่าออกได ้ใชเ้พื่อวดั
สมรรถภาพของปอด 

 การทดสอบทางหลอดลม (Bronchial Provocation Test) เป็นการวดัความไวของหลอดลมต่อส่ิง
กระตุน้ เพื่อวนิิจฉยัวา่เป็นโรคหืดหรือไม่ จะใชเ้ม่ือทดสอบโดย 2 วธีิการแรกแลว้ยงัไม่สามารถ
วนิิจฉยัได ้โดยใชส้ารกระตุน้เช่น สารเมธาโคลีน (Methacholine) มาใชใ้นการทดสอบสมรรถภาพ
ของปอด 

 การใชเ้คร่ืองตรวจวดัความอ่ิมตวัออกซิเจนของฮีโมโกลบินในชีพจร (Pulse Oximetry) ช่วยให้
สามารถวดัประเมินภาวะการขาดออกซิเจนไดอ้ยา่งรวดเร็ว 

อยา่งไรก็ตาม ส่ิงส าคญัท่ีสุด คือการรักษาใหท้นัและควบคุมโรคใหไ้ดเ้ร็วท่ีสุดเม่ือเกิดอาการ โดยจะแบ่งการ
รักษาตามความรุนแรง ออกเป็น 4 ขั้น คือ 

 มีอาการนาน ๆ คร้ัง (Intermittent Asthma) มีอาการนาน ๆ คร้ัง ช่วงท่ีมีอาการจะมีอาการนอ้ยกวา่ 1 
คร้ัง/สัปดาห์ หรือมีอาการกลางคืนนอ้ยกวา่ 2 คร้ัง/เดือน 

 มีอาการรุนแรงนอ้ย (Mild Persistent Asthma) มีอาการมากกวา่ 1 คร้ัง/สัปดาห์ หรือมีอาการ
กลางคืนมากกวา่ 2 คร้ัง/เดือน 

 มีอาการรุนแรงปานกลาง (Moderate Persistent Asthma) มีอาการเกือบทุกวนั หรือมีอาการกลางคืน
มากกวา่ 2 คร้ัง/สัปดาห์ 

 มีอาการรุนแรงมาก (Severe Persistent Asthma) มีอาการตลอดเวลา 

การรักษาโรคหืด  

โรคหอบหืดเป็นโรคท่ีไม่สามารถรักษาใหห้ายขาดได ้ดงันั้นเป้าหมายของการรักษา คือควบคุมอาการให้
เป็นปกติไดน้านท่ีสุด ใหอ้าการสงบ และใหผู้ป่้วยมีชีวติเป็นปกติสุข ดว้ยการมีสมรรถภาพปอดใกลเ้คียง
ปกติมากท่ีสุด 

ในผูป่้วยท่ีมีอาการจบัหืดบ่อย จะรักษาดว้ยการลดความรุนแรงของโรคดว้ยการใชย้าท่ีเหมาะสมกบัอาการ 
โดยมีทั้งยาเพื่อลดอาการท่ีเกิดโดยเฉียบพลนัและช่วยควบคุมอาการในระยะยาว ยาท่ีใชรั้กษาหอบหืด 
จ าแนกออกเป็น 2 กลุ่ม คือ 

 ยาท่ีใชค้วบคุมโรคหืด (Controllers) ตอ้งใชเ้ป็นประจ าเพื่อการรักษาอาการอกัเสบเร้ือรังของ
หลอดลม ยาท่ีมีประสิทธิภาพดีท่ีสุดคือยาคอร์ติโคสเตียรอยดช์นิดสูด (Inhaled Corticosteroid) และ



ยงัมียากลุ่มอ่ืน ๆ ท่ีสามารถใชไ้ด ้เช่น ยาตา้นลิวโคไทรอีน (Leukotriene Modifier Antagonist) เป็น
ตน้ 

 ยาท่ีใชบ้รรเทาอาการโรคหืด (Relievers)  

ใชเ้พื่อบรรเทาอาการหอบ จะใชย้ากลุ่มน้ีเฉพาะเม่ือมีอาการ ไดแ้ก่ ยาพน่ขยายหลอดลมชนิดเบตา้ 2 (Beta2-
agonists) มีผลใหก้ลา้มเน้ือเรียบในหลอดลมคลายตวั หากผูป่้วยมีการใชย้าพน่ชนิดบรรเทาอาการบ่อยคร้ัง
หรือเป็นประจ า จะเป็นขอ้บง่ช้ีวา่มีอาการเร้ือรังและการควบคุมอาการนั้นอาจไม่ไดผ้ลดีเท่าท่ีควร 

ภาวะแทรกซ้อนของโรคหืด  

โดยทัว่ไปแลว้โรคหอบหืดจะไม่มีภาวะแทรกซอ้นท่ีรุนแรง แต่ในรายท่ีมีอาการรุนแรงและเร้ือรัง อาจจะมี
แบคทีเรียแทรกซอ้นท าให้เป็นไซนสัอกัเสบ หรือบางรายถึงกบัเป็นเน้ืองอกในโพรงจมูก  

อาการแทรกซอ้นและผลกระทบอ่ืน ๆ เช่น การไดรั้บผลขา้งเคียงจากการใชย้ารักษาโรคหอบหืดเป็น
เวลานาน หรือหลอดลมตีบแคบลงอยา่งถาวร ท าใหมี้ปัญหาในการหายใจ และเกิดผลกระทบต่อคุณภาพชีวติ
ดา้นอ่ืน ๆ ตามมา 

การไดรั้บการรักษาอยา่งเหมาะสมและปฏิบติัตามค าแนะน าของแพทยอ์ยา่งเคร่งครัด จะช่วยลดโอกาสเส่ียง
ท่ีจะเกิดภาวะแทรกซอ้นต่าง ๆ ได ้

การป้องกนัโรคหืด   

ปัจจุบนัยงัไม่มีวธีิป้องกนัโรคหอบหืด แต่ผูป่้วยสามารถสังเกตอาการของตนเอง ควบคุมไม่ใหก้ าเริบ และ
สามารถใชชี้วติไดอ้ยา่งปกติ โดยการดูแลตนเองและใหค้วามร่วมมือกบัแพทยอ์ยา่งเคร่งครัด 

การป้องกนัและควบคุมอาการของโรคหอบหืด มีดงัน้ี 

 ตรวจสอบการหายใจ ผูป่้วยควรสังเกตอาการ หรือสัญญาณเบ้ืองตน้ก่อนท่ีอาการหอบจะก าเริบ เช่น 
การไอ หายใจมีเสียง หายใจสั้น ซ่ึงจะช่วยใหผู้ป่้วยสังเกตอาการไดดี้ยิง่ข้ึน 

 รับวคัซีนป้องกนัไขห้วดัใหญ่ วคัซีนป้องกนัปอดบวม เพื่อป้องกนัการเกิดโรคเหล่าน้ีท่ีเป็น
ตวักระตุน้อาการของโรคหอบหืด 

 หลีกเล่ียงส่ิงกระตุน้โรค หลีกเล่ียงสารก่อภูมิแพต่้าง ๆ ท่ีไดก้ล่าวในขา้งตน้ เพื่อไม่ให้เกิดอาการ 
หรืออาการก าเริบ 

http://wichudashop.com/%e0%b9%82%e0%b8%a3%e0%b8%84%e0%b8%ab%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b8%ab%e0%b8%b7%e0%b8%94-%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b9%84%e0%b8%94%e0%b9%89%e0%b9%84%e0%b8%ab%e0%b8%a1/


 พบแพทยแ์ละรับการตรวจอยา่งสม ่าเสมอ อยูใ่นความดูแลของแพทยอ์ยา่งใกลชิ้ด ป้องกนัการเกิด
ภาวะแทรกซอ้น และเพื่อให้สามารถควบคุมอาการของโรคใหเ้ป็นปกติ ใชย้าตามท่ีแพทยส์ั่งเพื่อ
บรรเทาอาการของโรคให้ผูป่้วยใชชี้วติประจ าวนัไดอ้ยา่งปกติยาวนานท่ีสุด 

 ผูป่้วยควรไดรั้บความรู้เบ้ืองตน้ เช่น การใชย้าใหถู้กตอ้งและสม ่าเสมอ การใชอุ้ปกรณ์พน่ยา การ
ดูแลตวัเองอยา่งถูกวธีิ 

 รับประทานอาหารท่ีมีคุณค่าทางโภชนาการอยา่งพอเหมาะ รับประทานอาหารท่ีช่วยลดการอกัเสบ
และการอุดตนับริเวณทางเดินหายใจ ไดแ้ก่ ผกัผลไมส้ด เมล็ดธญัพืช เน้ือปลา ด่ืมน ้าสะอาดมาก ๆ  
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